
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Är det här flamenco? 
– En studie om möjligheter och svårigheter i interkulturellt lärande 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

EXAMENSARBETE, 15 Hp 

Vårterminen 2016 

Ämneslärarutbildningen i musik för gymnasieskolan (GY) 

David Kappelmark 

 

 

 

 

Handledare: Stefan Östersjö 



 

  



 

 

Sammanfattning 
Titel: Är det här flamenco? – En studie om möjligheter och svårigheter i interkulturellt 

lärande 

Författare: David Kappelmark 

 

I vilken mån kan man som svensk gitarrist spela och komponera autentisk 

flamencomusik? Denna studie bygger på författarens egen konstnärliga praktik som 

svensk flamencogitarrist. Tre spanska flamencogitarrister har fått lyssna till inspelningar 

av två av författarens kompositioner, kommentera inspelningarna och svara på en serie 

intervjufrågor. Målet med studien är att åskådliggöra möjligheter och svårigheter i 

interkulturellt lärande. Studiens resultat visar på konkreta möjligheter att lära sig och 

införlivas i en annan musikkultur, men informanterna framhåller också en rad 

svårigheter, där avståndet till den ursprungliga kontexten, i Andalusien, lyfts fram som 

särskilt viktig. 

Sökord: Flamenco, gitarr, interkulturellt lärande, komposition, musik. 

 

Abstract 
Title: Is this flamenco? – a study of possibilities and difficulties in inter-cultural 

learning.  

Author: David Kappelmark 

To what extent can one as a Swedish guitarist play and compose authentic flamenco 

music? This study is based on the author’s own artistic practice as a Swedish flamenco 

guitarist. Three Spanish flamenco guitarists have been asked to listen to recordings of 

two of the author’s compositions, give comments to the recordings and answer a series 

of interview questions. The study aims to reveal possibilities and difficulties in inter-

cultural learning. The study’s result reveals concrete possibilities to learn and take part 

of another musical culture, but the informants point out a number of difficulties, where 

the distance to the original context, in Andalusia, is particularly emphasized.  

Keywords: Composition, flamenco, guitar, intercultural learning, music. 
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I arbetet med denna undersökning har flera personer bidragit med hjälp av olika slag. 
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Niklas Bennerholm, Yasmin Bokhari Friberg, Alicia Rodriguez, och Pepita Rohde för 

värdefulla tips på informanter.  

Slutligen vill jag tacka Alexandra Lunita, David Martín och Maria Montesinos för 
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1. Inledning 
Puro flamenco heter en spellista med 36 000 följare på en stor online-tjänst för 

strömmad musik. Ren flamenco. När jag själv har varit i Spanien och berättat att jag 

tycker om flamencomusik har det hänt att jag har fått frågan om det är puro flamenco 

jag gillar. Jag vet inte riktigt vad jag ska svara. Vad är puro flamenco? 

Många skulle nog definiera puro flamenco som flamenco som har behållit en 

traditionell kvalitet. Flamenco som inte har blandats upp med andra musikstilar som 

pop- rock-, och jazzmusik. Flamenco som möjligen därmed också lyckats behålla sin 

sanna, oförfalskade själ, utan att låta sig påverkas av kommersiella intressen och billig 

radioskvals-efterfrågan.  

Men i spellistan förekommer låtar med både elbas, trumset och till och med elgitarr 

och saxofon. Moderna instrument som borde anses tveksamma om man med begreppet 

puro flamenco menar att musiken bevarar sin traditionella form. Vad låtarna däremot 

har gemensamt är att nästan alla artister är från Spanien, de flesta från Andalusien. Bara 

två artister är födda utanför Spanien. De har flyttat dit först senare, och är båda födda i 

Frankrike i gitano-familjer. Gitanos är vad man på engelska skulle kalla för spanska 

gypsies, eller det man i Sverige skulle kunna kalla spanska romer, även om det är 

benämningar med olika etymologi. Gitano och gypsy syftar båda på ett förmodat 

ursprung i Egypten (Delegationen för romska frågor, u.å.) medan ”rom” är denna 

folkgrupps benämning på sig själva på sitt eget språk romani-chib eller romanès 

(Ericson, 2010). Gitanos har spelat en viktig roll i utvecklandet av flamencon, och de 

fransk-födda artisterna på spellistan är inte de enda på listan som är gitanos. Skulle det 

kunna vara så att vad som är puro flamenco definieras av artisternas nationalitet och 

etnicitet?  

Jag själv är född i en liten svensk by i utkanten av Småland. Min far är född i samma 

by och min mor i en by några kilometer därifrån. Några geografiska eller etniska 

kopplingar till Spanien och Andalusien har jag överhuvudtaget inte, och ingen i min 

släkt eller familj har varken spelat, sjungit eller dansat flamenco. Jag har kommit i 

kontakt med musiken genom att ha studerat flamencogitarr under en utbytesperiod i 

Barcelona, genom svenska lärare, och inte minst med hjälp av internet och att lyssna på 

inspelad flamencomusik. Bara på så sätt har jag fördjupat min förståelse av flamencons 

musik, och utvecklat mitt eget flamencogitarrspel. Vad har det för betydelse för 
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flamenco-musiken jag spelar, och hur man ska se på den? Är musiken jag spelar 

flamenco? Kan jag komponera egen flamencomusik?  

Spellistan på online-musiktjänsten för strömmad musik bevisar naturligtvis ingenting 

om nödvändig bakgrund för flamenco-musiker. Men är det inte just Andalusiska gitanos 

som jag själv letar efter när jag vill lyssna på ”ren” flamenco? Och kan det finnas 

problem med att själv som svensk gitarrist ta sig rätten att avgöra om musiken man 

spelar är flamenco eller inte, med tanke på flamencons andalusiska ursprung? Tänk om 

jag har missuppfattat alltihop. Tänk om musiken jag spelar inte alls upplevs som 

flamenco för en spansk flamencomusiker. Kan jag själv kalla musiken flamenco i så 

fall? Vad kan anses vara flamenco, och vem kan skriva flamencomusik? För att 

fördjupa min förståelse av dessa frågor har jag skickat inspelningar av min musik till ett 

par spanska flamenco-gitarrister för att intervjua dem och se vad de tycker. 
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2. Syfte och frågeställningar 
Ambitionen med undersökningen är att bidra till en fördjupad förståelse av flamencons 

identitet, vem som kan lära sig musiken och förstå den samt vilka musiker och vad 

flamencon som kulturtradition kan sägas omfatta i fråga om autenticitet. För att ta reda 

på det låter jag undersökningen utgå från mina egna försök till flamencogitarr-

kompositioner, för att se hur spanska flamencogitarrister ser på dem. Musiken är således 

komponerad och spelad av en svenskfödd gitarrist utan vare sig geografiska eller 

genetiska kopplingar till det område där flamencon har uppstått och som framförallt har 

kommit att intressera sig för musiken i vuxen ålder. Syftet kan sammanfattas i följande 

frågor: 

• I vilken mån kan den musik jag producerar kallas flamenco?  

• I vilken utsträckning kan man som svensk musiker skriva och spela autentisk 

flamenco och därigenom bli en del av denna tradition?   

• På vilket sätt kan undersökningen visa på möjligheter och svårigheter i 

interkulturellt lärande? 
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3. Tidigare forskning 
Följande kapitel är en genomgång av tidigare forskning som är relevant för 

undersökningen. Under rubriken 3.1. presenteras ett par olika infallsvinklar på musik 

som är relevanta ur ett globaliserat och tvärkulturellt perspektiv. Resten av kapitlet 

ägnas åt flamenco som först presenteras i allmänna termer i avsnitt 3.2. Avsnitt 3.3. tar 

upp olika aspekter av traderingen av flamenco, och avsnitt 3.4 till 3.6. belyser 

etnicitetens, traditionens och det nationella/regionala identitetsskapandets roll i 

flamencon. Under rubriken 3.7. beskrivs hur begreppet autenticitet används inom 

musiken och i den sista rubriken 3.8. presenteras olika omständigheter kring 

införlivande i en musikalisk kultur som flamenco. 

3.1. Perspektiv på musik 
Campbell (2004) beskriver tre infallsvinklar från vilka man kan angripa musik. För det 

första kan man förstå musiken utifrån dess materialitet, helt enkelt det vi hör när vi 

lyssnar på den eller spelar själva. Musikundervisning fokuserar ofta på detta sätt att ta 

sig an musik, vilket kan innebära allt från undervisning om speltekniska färdigheter och 

röstteknik till analys av musikens form, rytm och melodi. För det andra kan musiken 

förstås som en kultur, där historiska och aktuella kopplingar till omständigheter kring 

själva musiken görs. Genom att inte skilja musiken från kulturen menar Campbell att 

man får en djupare förståelse för den, eftersom musik är kultur. För det tredje kan 

bilden av musiken kompletteras genom att den förstås utifrån sin kontext, där 

förståelsen för musikens musikaliska egenskaper kan kompletteras med exempelvis 

kännedom om kompositören eller musikens religiösa funktion (Campbell, 2004). 

Schippers (2010) framhåller att en förståelse av ursprungliga kontextförhållanden 

visserligen kan fördjupa förståelsen för olika former av musik, men att musik också kan 

byta kontext och uppskattas i nya sammanhang. 

Lilliestam (2009) beskriver musik som en av många ”kulturella koder”, och jämför 

den med det talade språket, där man har kommit överens om vad vissa kombinationer av 

ljud (ord) ska betyda. Konventionerna man har kommit överens om i musiken är inte 

alltid formulerade, men upptäcks när de inte följs, eftersom det då helt enkelt inte låter 

som det ska.  
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3.2. Vad är flamenco? 
Lilliestams resonemang om konventioner som upptäcks när de bryts kan kopplas direkt 

till flamencon. Att personer inom flamencons kultur uppfattar när gemensamma 

principer inte följs bekräftar enligt Castro (2012) idén om flamencon som ett 

musikaliskt system, uppbyggt av organiserade strukturer som upprätthålls genom att de 

respekteras av medlemmar inom flamenco-kulturen. Lilliestam (2009) ställer sig kritisk 

till att se kulturer som sammanhängande logiska system, eftersom de skapas av 

människor, som inte alls handlar enhetligt och logiskt. Castro (2012) å sin sida menar 

att flamencon, trots att den omfattar flera olika modeller, varianter, och versioner och 

trots att den har vissa musikaliska egenskaper gemensamt med intilliggande genrer, ska 

ses som ett fristående musikaliskt system. Detta på grund av de musikaliska 

kännetecken som utmärker flamencon, bland annat rytmiskt och harmoniskt. Även om 

många av flamencons stilar har uppstått ur andalusisk folkmusik, och har saker 

gemensamt med traditionell spansk musik, arabisk musik och afroamerikansk musik ska 

flamencon enligt Castro inte heller ses som en del av någon av dessa. 

Washabaugh (2012) menar att flamencons identitet stabiliserades framförallt mellan 

åren 1880-1980, och understryker vikten av sociala institutioners och ideologiers 

påverkan på processen. Han pekar ut krausism, modernism och vad han kallar 

documentarism som huvudsakliga ideologiska riktningar som har haft direkt inverkan 

på flamencons utveckling. Utan att gå närmare in på någon av dessa kan sägas att 

krausismens tankar, genom att färga tidiga studier och skildringar av flamencon, bidrog 

till att definiera flamencons identitet som en kulturhistorisk och politisk symbol, 

tillhörande det ursprungliga, enkla, andalusiska folket från gatan. Modernismens syn på 

konst som en närmast transcendental ingivelse till konstnären/artisten lade, genom ett 

nytt intresse från muséer och teatrar, mer fokus på flamencon som konstform snarare än 

kulturhistorisk symbol. Slutligen har framväxten av en dokumentärfilmspraktik också 

lett till ett antal djupt inflytelserika filmer om flamenco som kom att definiera 

musikformen men också blev en källa till tidigt arkivarbete och dokumentation 

(Washabaugh, 2012). 

Filtrerad genom dessa tre ideologier menar Washabaugh att en bakåtblickande bild 

av flamencon växt fram, en bild av flamenco som något färdigutvecklat som ska förstås, 

bevaras, beskrivas och dokumenteras. På senare år, från 1980 och framåt, tycker han sig 

dock se en ny trend som han anser vara mer positiv. Där har fokus flyttats från artisten 
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vars intentioner ska förstås av en passiv publik, till själva mötet med publiken, som nu 

är de som avgör vad som är flamenco. Att olika personers och sociala institutioners syn 

på vad flamencon är och ska bli delvis skiljer sig åt, är enligt Washabaugh konstruktivt. 

Det främjar en framåtblickande syn på formandet av kulturen. Han motsätter sig inte 

ambitiösa försök att försöka definiera flamencon som helhet i denna process, men 

motsätter sig anspråk på att säga sig vara den absoluta och enda sanningen, och därmed 

exkludera andra infallsvinklar (Washabaugh, 2012).  

Också Castro (2007) beskriver en postmodern syn på flamencons utveckling efter 

1980-talet. Castro, som delar in flamencons historia i olika perioder motsvarande den 

klassiska musikens, från 1860-talet (som börjar med vad hon kallar den romanska 

flamenco-perioden från 1860, fortsätter med flamenco-renässansen 1870-1920, vidare 

till flamenco-barocken 1920-1950 o.s.v.), beskriver två parallella perioder från 1980-

talet och framåt. Den ena, som hon kallar för den neoklassicistiska flamencoperioden, 

återskapar och för vidare den under tidigare perioder utvecklade flamencon, utan att 

uppfinna nya element. Den andra, som Castro kallar för postflamenco, menar hon är 

mer skiftande, och distanserad från flamencons historiska koncept. Musiken blandas här 

också med mycket annan sorts musik, och styrs enligt Castro mycket av kommersiell 

efterfrågan. Hon skriver även (2012) att traditionell flamenco-sång, opåverkad av post-

flamenco, kan kallas ortodox1. 

Följande avsnittsrubriker innehåller förklaringar till ett par musikaliska karaktäristika 

hos flamencon. 

3.2.1. Compás 
Flamencons compás beskrivs av F. Núnez (2011) som något av det svåraste att förstå i 

flamenco-musiken. Compás är namnet på flamencons rytmisk-metriska struktur (F. 

Núnez, 2011) och beskrivs av Castro (2012) som en av de huvudsakliga parametrarna i 

organiserandet av flamencons repertoar. Taktarterna kan, liksom i mycket annan musik, 

beskrivas som 3 fjärdedelstakt, 2 fjärdedelstakt, 4 fjärdedelstakt och 6 åttondelstakt men 

                                                

 
1  Mina översättningar. I originaltexten kallas perioderna románico flamenco, 
renacimiento flamenco, barroco flamenco, clasicismo flamenco, romanticismo 
flamenco, posflamenco och neoclasicismo flameno. I den engelska översättningen av 
boken från 2012 kallas flamenco opåverkad av post-flamenco för orthodox cante.   



 

7 
 

specifikt för flamencon är indelandet av takterna i sammanhängande cykler av 12, 5 

eller 8 slag (Castro, 2012).  

De palos (”flamencostilar”) som har en 2-takts eller 4-takts-struktur, exempelvis 

rumbas, farrucas, tangos och tientos beskrivs av Washabaugh (2012) som mer 

konventionella i jämförelse med mycket annan musik, och enkla för de flesta att förstå. 

De kan ordnas i cykler om 8 slag (Castro, 2012). 

Flamencons cykliska 12 slag långa compás beskrivs av Washabaugh (2012) som mer 

utmanande. De 12 slagen kan ordnas i fyra 3-fjärdedelstakter med betoning på slag 3, 6, 

8, 10 och 12 och tillämpas i palos som exempelvis soleá, alegrías och bulerías. (Castro, 

2012; F. Núnez, 2011). Med tanke på det för mycket annan musik okonventionella i att 

betona slag som inte ligger på 1:an en takt beskriver Castro (2012) också en annan, 

senare formulerad variant till hur flamencons compás med dess betoningar kan ordnas, 

nämligen som två 3-fjärdedelstakter följt av 3 två-fjärdedelstakter. Flamencons compás 

börjar då på slag 12, vilket gör att första slaget i varje takt markeras när markeringarna 

ligger på slag 12, 3, 6, 8 och 10. 

Rytmiken för Siguiriya, som är en annan av flamencons huvudsakliga palos kan 

beskrivas som cykler av 5 slag i omväxlande 3 fjärdedels- och 6 åttondels-takt, (Castro, 

2012). Andra palos, som taranta, granaína, malagueña och toná hamnar i kategorin 

estilos libres, (”fria stilar”) och har ingen bestämd rytm alls (Castro, 2012; F. Núnez 

2011). 

3.2.2. Harmonik 
Washabaugh (2012) kallar den mest använda skalan i flamencomusik för frygisk, 

medan Granados (2000) beskriver samma skala som modo dórico greigo (grekisk-

dorisk skala) eller modo flamenco. Skillnaden mot den frygiska skalan som 

Washabaugh (2012) beskriver skulle möjligen kunna vara att Granados skala är 

fallande. Granados jämför själv inte modo flamenco med den frygiska skalan, men 

understryker att modo flamenco är fallande, till skillnad från traditionella dur- och 

mollskalor som han beskriver som stigande. Också F. Núnez (2011) kallar skalan modo 

flamenco, medan Berges (2006), vars bok om skalor innehåller instruktioner på både 

spanska och engelska, kallar skalan modo dórico flamenco på spanska, vilket översätts 

till flamenco phrygian mode på engelska.  

Traditionella dur-och mollskalor används också inom vissa av flamencons palos, 

exempelvis Alegría (Castro, 2012). 
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La cadencia andaluza (den andalusiska kadensen) utgår från en fallande progression 

av ackorden från fjärde till tredje, andra och första skalsteget i el modo flamenco, där 

tersen i ackordet på första skalsteget är altererad så att ackordet blir ett durackord 

istället för ett mollackord. Ackorden i kadensen kan varieras och bytas ut på olika sätt 

mot ackord på något av skalstegen i modo flamenco-skalan, liksom mot 

mellandominanter enligt modellen för traditionell klassisk musik, vilket möjliggör flera 

olika ackord-kombinationer (Granados, 2000; F. Núnez 2011).  

På gitarren spelas ackorden huvudsakligen por arriba, där tonikan är ett E-dur-grepp, 

eller por medio, där tonikan är ett A-dur-grepp. Utifrån dessa byter man sedan tonart 

med hjälp av capotasto på gitarrhalsen. Fler tonarter, eller ”tonartsgrepp” förekommer, 

som i taranta där F# är tonika, eller granaína där tonikan är B (F. Núnez, 2011). 

3.2.3. Spelteknik 
Den första teknik som bör nämnas i samband med flamencogitarrspel är kanske 

rasgueado eller rasgueo. Det är en teknik som innebär att höger hands fingrar, istället 

för att plocka enskilda strängar, slår över flera strängar men i motsats riktning mot andra 

former av anslag (F. Núnez, 2011). Olika typer av rasgueos har beskrivits av bland 

annat F. Núnez (2011), Washabaugh (2012) och Ege och Jundt (1996). Andra tekniker 

vanliga i flamencogitarrspel är olika typer av golpe, ett perkussivt slag på gitarrens lock 

ofta utfört med en kombination av nagel och fingertopp, och alzapúa där höger hands 

tumme anslår strängar både genom ned- och uppslag (Ege & Jundt, 1996; F. Núnez, 

2011).  

Trémolo är en gitarrteknik som innebär att samma sträng anslås flera gånger av höger 

hands fingrar för att skapa en kontinuerlig ton som inte dör ut (F. Núnez, 2011). I 

klassiskt gitarrspel utförs trémolo med tre anslag på samma sträng mellan vart och ett av 

tummens anslag, medan man i flamencon anslår strängen fyra gånger (Ege & Jundt, 

1996). Det var flamencogitarristen Ramón Montoya som etablerade detta sätt att spela 

trémolo för flamencogitarrister (Castro, 2014). 

3.3. Tradering 
Schippers (2010) skriver att musik kan vara mer muntligt traderad eller mer traderad 

efter noter och att det inte behöver vara endast det ena eller andra. Dock belyser han att 

ett problem med användande av notation i lärande av många typer av musik kan vara att 

notskriften är utformad för västerländskt klassisk musik. I flamencon är ett exempel på 
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detta problem Castros (2012) konstaterande att flamencons sång kan uppfattas som 

simpel när den noteras på västerländskt vis, vilket hon fastslår är ett resultat av det 

västerländska notationssystemets begränsningar att notera subtila kvaliteter som mikro-

intervall och ornamenteringar i sången.  

Castro (2012) menar att flamencon är en muntligt traderad tradition. Idag finns dock 

flera exempel på noterad flamencogitarrmusik, som Granados (2005) didaktiska 

flamencogitarrböcker, Fauchers (2002) många flamencogitarrtranskriptioner, Eges och 

Jundts (1996) serie ”La guitarra flamenca”, eller Worms (2000) trilogi ”La guitare 

gitane & flamenca”.  

En annan aspekt av musikaliskt lärande som Schippers (2010) tar upp är att fokus i 

undervisning kan ha en mer atomistisk inriktning, där fokus ligger på detaljer i musiken, 

eller en mer holistisk inriktning där man fokuserar på helheten. Hur atomistiskt eller 

holistiskt man förhåller sig kan enligt Schippers beskrivas med en modell där attityden 

placeras någonstans på en glidande skala, från atomistiskt till holistiskt fokus. Han 

skriver också att det sätt man förhåller sig till spelteknik/sångteknik, repertoar och 

uppförandepraxis, teori, kreativitet och uttryck samt kulturella värderingar kan vara mer 

eller mindre uttalat i olika musikkulturer. Denna iakttagelse kan kopplas till Lilliestams 

(2009) tidigare nämnda resonemang om kulturella koder under rubriken ”perspektiv på 

musik”. En fingervisning om att flamencon skulle vara en mer implicit typ av kultur är 

Castros (2012) påstående att flamencokulturen generellt sett är oförmögen att förklara 

sina egna regler, men att regelbrott genast uppfattas av flamencons utövare och kännare. 

Själv har Castro dock tydligt formulerat flamencons teori, historia, repertoar och 

konventioner, vilket hon, att döma från de beskrivningar som redan redovisats, inte är 

ensam om.  

Washabaugh (2012) redovisar ett antal författares beskrivningar av flamenco. Där 

nämns för övrigt Castros bok om flamencons historia i korthet (ibid, s.87). (Castros bok 

om flamencons repertoar trycktes samma år som Washabaughs bok.) Han drar dock 

slutsatsen att det didaktiska materialet som finns att tillgå för flamenco-undervisning 

trots allt fortfarande är tunt. 

Schippers (2010) skriver att konsumerandet av inspelad musik genom olika typer av 

digitala (och analoga) medier haft en stor betydelse för musikaliskt lärande under senare 

decennier. Han skriver att det å ena sidan kan vara till stor hjälp för spridandet av 

muntliga musiktraditioner men menar samtidigt att det skulle kunna ha en påverkan på 
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kvalitéer i det musikaliska lärandet. Vilken denna påverkan skulle vara är enligt 

Schippers för tidigt att säga.  

Flamencogitarristen G. Núñez (2013) menar att dagens informationssamhälle 

påverkar hur vi lär oss musik. Han vill inte ta ställning till om det är bra eller dåligt, 

men konstaterar att det är en naturlig utveckling och att det är annorlunda än förr. 

Dagens unga som ska lära sig flamenco har tillgång till flamencomusik och resten av all 

världens musik på ett helt annat sätt än tidigare generationer (G. Núñez, 2013) 

oberoende av var i världen man befinner sig.  

3.4. Gitanos och payos 
När jag själv studerade flamenco på en skola i Barcelona förklarade Castro (personlig 

kommunikation, 2014) att ordet payos skulle användas under lektionerna som 

benämning på de av flamencons artister som inte var gitanos. Payo är enligt ett spanskt 

uppslagsverk på internet det ord gitanos själva använder om personer som inte är 

gitanos (the Free Dictionary by Farlex). I den engelska översättningen av Leblons bok 

Gypsies and Flamenco (2003) används begreppen gypsie och payo. Ordet gypsie 

används också av den engelska översättningen av Castros bok om flamencons repertoar 

och sång från 2012, i motsats till non-gypsie. Påhlsson (2012) använder i sitt svenska 

examensarbete ordet zigenare med förklaringen att det är en översättning av det positivt 

klingande gitano som lämpar sig bättre än ordet rom, som omfattar färre personer. 

Enligt Castro (2012) kan flamencons repertoar sorteras enligt etniska kriterier, där 

exempelvis cante jondo är fundamentala flamenco-stilar med mycket djup och gitano-

ursprung, till skillnad från sånger med ursprung i fandango. Castro skriver också att 

gitanos sätt att leva och syn på livet även är ett återkommande tema i flamencons 

sånger. 

Washabaugh (1996) tar upp tidigare författares beskrivning av gitano-etniciteten som 

konstruerad och historiskt inkorrekt. Själv tycker han att det är en alltför förenklad 

beskrivning av anledningen att all historieskrivning är efterhandskonstruktioner. Sådant 

som vid någon tidpunkt konstrueras kan senare också bli en del av historien och vara 

betydelsefullt av den anledningen, och bör därför enligt Washabaugh inte avfärdas. 

Dock ställer sig Washabaugh (2012) kritisk till beskrivningen av artister som har 

flamencon ”i blodet” för att de är gitanos. En beskrivning han hävdar är vanlig både i 

Spanien, England och USA. Förutom att kalla det korkat, obekvämt och överförenklat 

att se autenticitet som något som ligger i blodet, är Washabaugh kritisk mot ett sådant 
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synsätt av anledningen att artistenen ensam sätts i centrum, medan publiken som lyssnar 

passivt ska ta emot vad som ges utan att påverka eller förstöra. 

Också flamencogitarristen G. Núñez, som själv inte är gitano (Ruíz Fuentes, 2003), 

är kritiskt till att se etnisk tillhörighet som betydelsefullt för att kunna göra bra 

flamencomusik, men är kritisk av anledningen att han anser det vara just artisten själv 

som bestämmer över musiken (G. Núñez, 2013). 

3.5. Tradition och förändring 
Lilliestam (2009) understryker vikten av att se kultur som en pågående process som hela 

tiden förändras. Det framhålls också av Schippers (2010), som dock tillägger att även 

konservatism kan fylla en funktion i en musikalisk kultur genom att den kan bevara 

kvaliteter i musiken som annars skulle kunna gå förlorade till förmån för nya, slumpvisa 

förändringar, förändringar som kanske bara är tillfälliga modeflugor (Schippers, 2010). 

En konservativ inställning till en musikkultur kan förstärkas av musiker som lever 

utanför det kulturella centrum för musiken de spelar. Ytterligare kan förändring hållas 

tillbaka av lärare och studenter utanför musikkulturens medelpunkt, som vill undervisa 

och lära sig det gamla och ursprungliga (Schippers, 2010). 

Schippers (2010) skriver att olika musiktraditioner förhåller sig olika till tradition 

respektive förändring. Ingen musikalisk tradition är helt oföränderlig, och ingen är helt 

flexibel. Alla musikaliska traditioners förhållningssätt till tradition och förändring kan 

enligt Schippers placeras någonstans på en skala från ”statisk tradition” till ”konstant 

förändring”.  

Så hur ser inställningen till tradition och förändring ut inom flamencon? Castro 

(2012) skriver att flamencon periodvis har setts som en statisk konstform. Hon tar dock 

själv avstånd från den inställningen och understryker att flamencon fortsätter att 

omformas och omfatta nya former av musiken, inte minst på grund av att musiken är 

muntligt traderad. För att efterhand kunna inkluderas i flamencon behöver musiken 

enligt Castro bland annat passa in i flamenco-kulturen, passa in i flamencons sång, dans 

och gitarrspel, föras in i flamencoinspelningar, tolkas av professionella 

flamencomusiker och accepteras inom flamencokulturen vid till exempel tävlingar och 

festivaler.  

En komplicerande faktor när det gäller att förhålla sig till en musikalisk kultur är att 

traditioner kan diktas upp i efterhand (Schippers, 2010). Washabaugh (1995) ger 

exempel på hur flamencons historia ibland är motsägelsefull på detta sätt, och hur man 
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genom historien har velat förstå flamencon tidvis utifrån den etniska kopplingen till 

romer, tidvis utifrån den geografiska kopplingen till Andalusien och tidvis utifrån 

flamencons politiska funktion som svaga gruppers medel för motstånd. 

När flamencon började framföras för publik i Café Cantantes, (”sångcaféer”) under 

andra halvan av 1800-talet ville man gärna framhäva kopplingarna till det traditionella, 

gitano-mässiga, andalusiska och till en kultur tillhörande fattiga, för att få den att 

framstå som mer autentisk. Samtidigt innebar professionaliseringen av flamencon ett 

avståndstagande från just detta som man ville framhäva, genom att musiken nu 

anpassades efter en annan publik. Och på samma gång har perioden spelat en avgörande 

roll i hur flamencomusiken utvecklades (Washabaugh, 1995). Castro (2007) skriver att 

perioden med Café Cantantes professionaliserade utövarna och definierade rytmiska 

och harmoniska strukturer för flamencons olika stilmodeller.  

I perioden som följde kommersialiserades flamencon alltmer och tog formen av 

spektakel i form av till exempel flamenco-operor. Flamencon anpassades helt efter vad 

den breda massan efterfrågade. Efter det följde en motreaktion. 1922 organiserades i 

Granada den första Concurso del Cante Jondo, (tävling i djup sång, min översättning), 

bland annat av den klassiske kompositören Manuel de Falla och poeten García Lorca, 

båda från Andalusien. Syftet var att ta flamencon från allt oäkta krimskrams som man 

tyckte att perioden med flamenco-operor hade fört med sig, tillbaka till det 

ursprungliga, autentiska och Andalusiskt spanska som man fruktade skulle kunna gå 

förlorat (Washabaugh, 1995).  

Washabaugh skriver att intentionerna med att rädda flamencon från 

kommersialismens ”förtryck” visserligen var ärliga, men att en konsekvens blev att en 

ny form av förtryck uppstod, som kan kopplas till folkkultur. Många har skrivit om den 

romantiska konstruktionen av folkmusik, bland annat Lilliestam (2009) som 

sammanfattar hur idén om det enkla folkets - i synnerhet landsbygdens - musik 

framförallt kommer från Europas urbana och bildade aristokrati från slutet av 1700-

talet. Man ville bevara en naturlig, oförstörd och muntligt traderad musik som man 

trodde hotades av förändringar i samhället (Lilliestam, 2009). Washabaugh (1995) 

skriver att flamenco-tävlingarna, där man ville bevara det andalusiska och romska 

folkets musik, skapade förutsättningar för Franco att använda flamencon som ett medel 

för förtryck, genom att själv använda den som en nationalistisk identitetssymbol. Från 

att tidigare i historien ofta ha varit svaga gruppers medel för motstånd blev flamencon 

använd av makten som ett redskap att förtrycka desamma.  
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Slutligen ger Washabaugh (1995) exempel på hur flamencon utvecklades under 

1970-talet, en period som Castro (2007) kallar ”flamenco-romantiken” och beskriver 

som ” en kort men viktig konstnärlig period”2 (Castro, 2007 s. 86). Washabaughs 

(1995) exempel utgår från den spanska filmserien Rito y Geografía del Cante (1971-

73). Han konstaterar att filmserien uppförstorar flamencons gitano-identitet, och 

skildrar flamencon som något som utövas, och alltid har utövats inom gitano-familjen. 

Därmed exkluderas alla exempel på när flamencon har utövats utanför denna kontext, 

exempelvis de ofta mer pluralistiska festliga flamenco-sammankomsterna kallade 

juergas. Genom att skildra flamencon som en sammanhängande helhet och som 

”föremål i ett musikaliskt museum”3 (Washabaugh, 1995 s.147) menar Washabaugh att 

filmserierna dessutom bidrog till att hämma utvecklingen av flamencon. Washabaugh 

(1995) menar att flamencons historia förmodligen inte är mer motsägelsefull än andra 

musikkulturers, men att man inom flamencon mer påtagligt har försökt dölja historiska 

komplexiteter och försökt beskriva kulturen som enhetlig och konsekvent. 

Gitarrens roll i flamencon kan tecknas som en gradvis utveckling från att till en 

början endast ha fungerat som kompinstrument till sång och dans till ett soloinstrument. 

Efter att ha utvecklat de mellanspel, falsetas, som flamencoackompanjatörer lägger in 

mellan till exempel sångarens fraser (Castro, 2014) var det först under 1900-talet som 

gitarren började användas som soloinstrument. Castro (2014) menar att denna 

utveckling till stor del stor del beror på inspiration från klassiska gitarrister, som länge 

använt gitarren som soloinstrument. 

Flamencogitarristen G. Núñez (2013) konstaterar att flamencogitarr-solisten är en 

mycket ung företeelse. Han säger att alla flamencogitarrister har lärt sig från de 

klassiska gitarristerna, som i det här fallet inte syftar på gitarrister som spelar klassisk 

konstmusik utan på tidiga flamencogitarrister. G. Núñez beskriver att flamenco-musiken 

till en början rörde sig inom snävare harmoniska ramar, med färre ackordgrepp. Gränser 

som G. Núñez och gitarrister från hans generation har brutit mot, vilket han påstår leder 

till att de han kallar los clásicos, det vill säga de traditionella, inte anser det de spelar 

vara flamenco.  

                                                

 
2 Min översättning. Originaltexten lyder: ”un breve pero importante período artístico”. 
3 Min översättning. Originaltexten lyder: ”objects in a musical museum”. 
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G. Núñez (2013) säger att man inom flamencon vet var man kommer ifrån, men inte 

vart man ska, och beskriver dagens tillstånd för flamencogitarrister som ett sökande. 

Det kan kopplas till Washabaughs (2012) och Castros (2012) tidigare omnämnda 

skildring av flamencons aktuella situation under rubriken ”vad är flamenco”. G. Núñez 

(2013) menar att folk lever och känner annorlunda idag än förr, vilket reflekteras i 

musiken, och han kan tänka sig flera framtidsscenarion för flamencon. Dagens tillgång 

till hela världens musik, utbyten mellan olika musikstilar och de gamla snäva 

klassificerings-ramarna som nu har brutits tror G. Núñez gör det allt svårare att separera 

olika musikstilar och att hitta sin egen personliga stil som ung flamencogitarrist. 

Samtidigt säger han sig inte vara orolig för att flamencon ska förlora sin karaktär och 

lösas upp i annan musik. "El flamenco está vivo" (G. Núñez, 2013)4, konstaterar han, 

och tror att musiken kommer att behålla sin karaktär oavsett hur klassiskt eller modernt 

den spelas. 

3.6. Musik, identitet och nation/region 
Lilliestam (2009) skriver att människors val av musik kan säga något om deras ideologi, 

eftersom musik och ideologi hänger samman och främjar varandra. Musikaliska 

preferenser kan säga saker om vem man är och vill vara och vad man tror på, enligt 

Lilliestam. Campbell (2004) tar upp att musikens funktion som nationalistisk 

identitetsmarkör. Hon konstaterar att musikaliska preferenser kan delas av personer som 

är i exempelvis ålder eller av samma socioekonomiska klass, eftersom musik definierar 

oss som personer och som medlemmar i en social grupp. Musikalisk identitet kan därför 

också vara gemensam för personer inom samma nation, och nationer kan skapa en 

gemensam identitet genom exempelvis val av nationalinstrument. Campbell beskriver 

också hur vissa musikaliska uttryck, sånger och musikstycken kan kopplas till vissa 

nationer. 

Under rubriken ”geografi” på F. Núñez (ej att förväxla med flamencogitarristen G. 

Núñez) hemsida flamencopolis.com (2011) nämns uteslutande platser i den spanska 

regionen Andalusien, fram till underrubriken ”övriga platser”, där några 

sydamerikanska platser omnämns samt ett par städer i övriga Spanien, som Madrid och 

Barcelona. Han tar upp svårigheter att sortera flamencon efter geografi snarare än efter 

                                                

 
4 ”Flamencon lever”, min översättning. 
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de individer som skapar musiken, men flamencons starka koppling till Andalusien går 

inte att ta miste på. Också Castro (2012) skriver att flamencons repertoar kan 

klassificeras efter dess ursprung, ”framför allt andalusiska, men också resten av Spanien 

och latinamerikanska länder” (Castro 2012, s.7)5.  

Som tidigare nämnts beskriver Washabaugh (1995, 2012) hur flamencon användes 

av Franco som nationalistisk identitetssymbol för att ena hela det spanska folket. Efter 

Francos fall har Spaniens regioner rört sig mot ökat självstyre. Katalonien kan förankra 

den egna regionala identiteten i en hundratals år gammal kamp för ökat självstyre, och 

det baskiska folket kan, inte minst med hänvisning till sitt eget språk som skiljer sig från 

de intilliggande, särskilja sig genom att hävda sig vara en etniskt separat grupp. 

Andalusien använder istället flamencon som ett verktyg för att definiera sig själv och 

sin egen identitet. Washabaugh går så långt som att hävda att flamencon ibland 

presenteras på ett sätt som ska exkludera dem som inte förstår, snarare än att försöka dra 

till sig lyssnare. Om en utomstående inte förstår exempelvis flamencons rytmik, 

textinnehållet eller intensiva känslosamheten sångaren uttrycker kan det tjäna som 

bekräftelse på den exklusiva andalusiska identiteten (Washabaugh, 2012). 

Flamencogitarristen G. Núñez (2013) som är född i Jerez de la Frontera (Flamenco 

Festival España, u.å; Turismo de Andalucía, u.å.; Ruíz Fuentes, 2003) har en annan syn 

på flamencomusikens svårtillgänglighet. Han konstaterar också att ”vi i Spanien” gör, 

och vill göra musik som inte är enkel för alla att förstå. Men han menar att det beror på 

att de tycker om musiken, och är kritisk till att spanska och utländska skivbolag hellre 

vill producera något som säljer, istället för att lita på flamencogitarren.  

Vad gäller politiska institutioner som velat använda flamencon som 

identitetsskapande verktyg för Andalusien skriver Washabaugh (2012) att de inte har 

påverkat musiken i sig, vilket naturligtvis kunde ha varit fallet. Regeringens påverkan 

yttrar sig i stället i ett understödjande av flamencon och dess artisteri, och ett främjande 

av en ökande förekomst av flamenco. Flamencons identitet har enligt Washabaugh 

istället befästs av de sociala institutioner som redovisades ovan, under rubriken ”vad är 

flamenco?”. 

                                                

 
5 Min översättning, originalet lyder ”in particular Andalucian but also the rest of Spain 
and Latin-American countries” (Castro 2012, s.7). 
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I hittills nämnda beskrivningar av flamencon skildras kulturen utefter hur den ser ut i 

Spanien, och delvis i Sydamerika. Men exempel på artister utanför Spanien som säger 

sig utöva flamenco är inte svårt att hitta. Vad gäller gitarrister kan Adam del Monte i 

USA (del Monte, 2015), Jin Oki i Japan (Oki, u.å.) och Amir-John Haddad som är född 

i Tyskland (Haddad, u.å.) nämnas. Alla tre har gemensamt att de under en period av sitt 

liv har bott i Spanien och studerat flamenco för framstående flamencogitarrister där (del 

Monte, 2015; Oki, u.å.; Haddad, u.å.). I Sverige finns gitarrister som Eva Möller Norée 

(Musikcentrum öst, u.å.) Erik Steen (Steen, u.å.) och Robert Svärd (Centro de Flamenco 

la Pantera, 2013). Kurser i flamencodans finns det gott om (Peña Flamenca el Planeta, 

2015; Oceanens dansskola, 2016; Svenska flamencoföreningen Sacaí, 2016), och vad 

gäller sång kan Jesper ”Giraldo” Åkerberg nämnas, som sjunger flamenco på svenska 

(Musikcentrum väst, 2016). Det finns också exempel på flamencoföreningar i Sverige, 

som Peña Flamenca el Planeta i Malmö (Peña Flamenca el Planeta, 2015) och Sacaí i 

Stockholm, och i Göteborg finns bland annat Flamenco Göteborg (Flamenco Göteborg, 

2016) som inte är en förening, men som tillsammans med en dansskola samlar 

flamencoartister, flamencokurser och flamencoföreställningar i Göteborg.  

Som också tidigare nämnts under rubriken ”vad är flamenco” beskriver Castro 

(2007) flamencons historia från år 1980 som två historiska perioder som löper parallellt. 

Vad gäller den ena, den neoklassisistiska flamencoperioden, beskrivs inte några 

nationella eller regionala kopplingar explicit, bara att den blickar bakåt. Den andra 

perioden, postflamencon, beskriver Castro som ”deterritoraliserad och, som sådan, 

postetnisk och avnationaliserad ” (Castro, 2007; s.104) 6 , i och med dess 

avståndstagande från den traditionella flamencon. Av de runt hundra exempel som 

Castro ger på flamencoartister från olika tider i slutet av boken (Castro, 2007; s 118) är 

dock alla namn spanska, även de från postflamenco-perioden.  

3.7. Autenticitet 
Schippers (2010) tar upp ett antal filosofers definition av autenticitet som det genuina 

som är troget sig själv, där det som kan fördärva det autentiska jaget bland annat har 

sagts vara det som krävs av kroppen och begäret, det som krävs av det omgivande 

                                                

 
6  Min översättning, originalet lyder: ”desterritorializada y, como tal, posétnica y 
desnacionalizada”  
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samhället eller det som krävs av en persons offentliga sociala roll som inte är vald av 

henne själv. Lilliestam (2009) nämner Nationalencyklopedins definition av det 

autentiska som ”det äkta” och menar vidare att begreppet autenticitet i ett musikaliskt 

sammanhang kan ha olika innebörd, men att det i första hand är en värdering av 

musikens kvalitet, och kan avse olika saker i olika genrer. Själv beskriver han 

framförallt autenticitetskriterier kopplade till rockmusik, exempelvis att artisten har 

skrivit sin musik själv, att musikskapandet är spontant och direkt och inte uttänkt och 

anpassat, och att texterna vill förmedla något betydelsefullt. Värderandet av en artists 

tillhörande av en etnisk minoritetsgrupp tas också upp, vilket kan kopplas till flamenco-

kulturens värderande av gitano-flamencon, som beskrivits ovan under rubriken ”gitanos 

och payos”.  

Lilliestam skriver också att autenticitet när det handlar om äldre musik ofta avser att 

musiken spelas så som den spelades när den skapades, något som Lilliestam ifrågasätter 

huruvida det överhuvudtaget är möjligt. Schippers (2010) tar också upp denna 

autenticitets-inställning och skriver att den var vanligt förekommande inom 

musiketnologin från 1950-1980-talet. Också Schippers ger exempel på faktorer som 

förhindrar möjligheten att spela musik som den spelades förr, exempelvis 

problematiken i att återskapandet av en historisk kontext som nu inte existerar, och 

hänvisar här också till utvecklingen inom den klassiska musiken där en långtgående och 

hårdragen debatt slutligen lett till en modifiering, från en strävande efter det ”historiskt 

korrekta” till ”historiskt informerade” framföranden (”historically informed 

performance”, ofta förkortat HIP, se vidare Butt 2002). Han poängterar även det 

paradoxala i att det som uppfattas som autentiskt och ärligt i äldre musik ofta likställs 

med att kopiera ett original, medan det i rockmusik ofta handlar om att själv vara 

originell och sann mot sig själv. Däri ligger nog också en användbar sammanfattning av 

två samtida attityder till autenticitetsbegreppet som antingen definierat i relation till en 

tradition eller till det individuella och originella i det egna spelet.  

I sin ena form kan strävan efter autenticitet alltså likställas mer eller mindre med 

tradition och återskapande av det som varit. Den vikt som en kultur lägger vid tradition 

kan med en modell av Schippers placeras någonstans på en skala från ”återskapad 

autenticitet” till ”autenticitet med ny identitet”.  

Idén om autenticitet kan enligt Lilliestam (2009) kopplas till den (national) 

romantiska konstruktionen av folkmusik, som tidigare diskuterats under rubriken 

”tradition och förändring”. För att tydliggöra relevansen för flamenco när det kommer 
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till resonemang om folkmusik kan här påminnas om Castros (2012) tidigare nämnda 

beskrivning av flamencon som ett visserligen fristående musikaliskt system, men med 

starka kopplingar till spansk och framförallt andalusisk folkmusik, Washabaughs (2012) 

beskrivning av krausismen och dess upphöjande av det ursprungliga, enkla folket från 

gatans musik som en av grundfilosofierna i skapandet av flamencons identitet, samt 

Washabaughs (1995) beskrivning av bland annat Manuel de Fallas och García Lorcas 

organiserande av Concursos del Cante Jondo som en form av romantiserande av det 

andalusiska folkets, i synnerhet gitanos, musik i enlighet med folk-kultur-

konstruktionerna. 

Ytterligare en dimension av autenticitet som Schippers (2010) beskriver som vanligt 

förekommande i diskussioner om världsmusik är att musiken kommer från ”rätt plats”, 

är opåverkad av influenser utifrån och fri från moderna elektriska instrument. Detta 

beskriver han kan bli problematiskt i en modern kontext, inte minst med nya 

generationer musiker involverade. Han ger också exempel på hur äldre musikers syn på 

vad som är centralt deras musik ofta är tydlig i olika traditioner. Det kan handla om mer 

konkreta saker som repertoar och instrument, men också om en känsla i musiken. Som 

exempel på begrepp som syftar på känslan i musiken nämner Schippers bland annat 

Andalusiens duende. 

3.8. Tillhörighet 
Lilliestam (2009) menar att kultur som fenomen har både positiva och negativa sidor. 

Det positiva ligger i att den genom sin förutsägbarhet skapar en känsla av trygghet och 

gemenskap. Ett kollektivt sätt att se på världen, som delas av alla inom kulturen. 

Negativt är att den kan skapa ett vi-och-dom-tänk. Det ligger enligt Lilliestam i 

kulturens natur att vara konservativ. Den vill bevara sina egna tankemodeller för hur 

världen ska förstås. Det kan enligt Lilliestam i värsta fall leda till en rädsla och 

intolerans för det som kommer utifrån. Han varnar för att man kan fastna i sin egen 

kulturs sätt att tänka, och uppmanar till ett ifrågasättande av den.  Han ser det som 

konst- och kulturanalysens uppgift att ifrågasätta och problematisera kulturen, eftersom 

den inte problematiserar och ifrågasätter sig själv.  

Som tidigare skrivits betonar Lilliestam (2009) liksom Schippers (2010), Castro 

(2012) och Washabaugh (2012) att kulturen, även om den har en historia, också är en 

ständigt pågående process som hela tiden förändras och utvecklas. Att ett kulturellt 

uttryck som musik kan tas från sin ursprungsplats, placeras i en ny kultur och färgas av 
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det nya sammanhanget ser Lilliestam (2009) som självklart, och han ser inga problem 

med att man utövar kultur med ursprung i en annan kultur än sin egen, exempelvis 

spelar musik med ursprung i ett annat land. Några rena kulturer opåverkade av 

influenser utifrån finns inte enligt Lilliestam. Kulturer och musik formas och omformas, 

flyttar till nya sammanhang och förlorar ibland till och med kopplingen med sitt 

ursprung. 

Ett mer problematiskt perspektiv av vad det kan innebära att ge sig in i en ny 

musikkultur ges av Nettl (2005). Resonemanget utgår från musiketnologens studerande 

av musik från en kultur de inte själva kommer från, i syfte att förstå och beskriva den.  

Dels beskrivs problem av koloniala och exotiserande karaktär och ursprung. Oavsett 

om den studerande ser sig själv som en person från ”vilken kultur som helst”, så kan en 

möjligen omedveten förankring i den västerländska kulturen vara besvärlig i 

studerandet av kulturer utanför densamma. Även om intentionen hos den studerande 

kan vara god finns en risk för ett förringande av den kultur man studerar, om inte annat i 

form av en känsla hos personer inom kulturen, inte minst av historiska orsaker (Nettl, 

2005). Schippers (2010) beskriver hur exotisering och mystifiering av ”den andres 

musik” ofta gjorts med en orientalistik bakgrund genom historien, inte minst som ett 

sätt marknadsföra musik annan än den västerländska. Castro (2007) skriver att 

romantikens resande och författare bidrog till att ge en exotisk, mystisk orientalisk bild 

av Andalusiens och gitanos kultur, till skillnad från det norra, ”moderna” Spanien. 

Washabaugh (2012) beskriver också exotiseringen av flamencon som ”den andres 

musik” under 1800-talet, samt hur flamenco-utövare under 1930-talet började 

identifiera sig med den exotiska bilden. Istället för att förstås som en beskrivning utifrån 

av en främmande kultur blev den exotiska bilden en del av den egna kulturen och det 

egna identitetsskapandet (Washabaugh, 2012). 

Nettl (2005) beskriver dels problem med att faktiskt sätta sig in i en ny musikkultur. 

Han ger exempel på en persisk lärare han haft som sa till honom att han aldrig kommer 

att förstå persisk musik på samma sätt som perser förstår den, att en informerad person 

utifrån aldrig kan förstå en kultur som en person inifrån kulturen. Vidare beskriver han 

hur sättet att angripa och förstå ny musik, som utgår från den egna förförståelsen av hur 

musik ska tolkas, kanske inte alls lämpar sig för den musik som studeras. Olika 

musikkulturer ser olika på vad som är betydelsefullt.  
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Slutligen konstaterar Nettl (2005) att han kanske aldrig kommer att förstå den 

persiska musiken, eller uppskatta kvaliteterna i den på samma sätt som sin persiska 

lärare, men att han i bästa fall kan tillföra ett annat perspektiv att se den.  

Några svar på vem som ingår i en musikalisk kultur och inte ges inte av Nettl (2005), 

men frågan problematiseras. Exempelvis kanske människor inom ett geografiskt område 

som utifrån sett ser ut att dela samma kultur inte alls gör det, på grund av exempelvis 

skillnader mellan stad och landsbygd. Nettl pekar också på att samma svårigheter gäller 

när man idag försöker förstå historisk musik. En västerlänning som försöker förstå 

exempelvis Schumans musik förstår den således inte alls som Schuman själv, och skulle 

säkert ha kunnat definieras som en utomstående av kompositören själv, trots att de vid 

första anblick kan tyckas vara en del av samma kultur (Nettl, 2005). 

Den vietnamesiska musikern Nguyen (2014) tar också upp svårigheter i samband 

med interkulturellt lärande, sett utifrån sin egen erfarenhet av att undervisa svenska 

studenter i traditionell vietnamesisk musik. Med utgångspunkt från ovan nämnda möte 

mellan musiketnologen Nettl och hans persiska lärare konstaterar hon att musik inte 

låter sig byta sammanhang lättvindigt, och pekar ut kulturella skillnader i lyssnande 

som en av svårigheterna i musikalisk förståelse över kulturella gränser. Nguyen återger 

en tidigare student i Sveriges förklaring till hur hans eget lyssnande har förändrats, efter 

att han i tio års tid fördjupat sig i den vietnamesiska musiken. Studenten beskriver hur 

han till en början försökte förstå den vietnamesiska musiken på samma sätt som svensk 

folkmusik. Allteftersom har han sedan, med hjälp av sin lärares uppmaningar om hur 

musiken ska kännas, omformat och anpassat sitt lyssnande och lärt sig titta efter 

”djupare meningar gömda i den musikaliska strukturen” (Nguyen, 2014). 

När den andalusiske flamencogitarristen G. Núñez (2013) får frågan om var han kan 

tänka sig flamencons framtid intar han en inkluderande position. Han tror att vi i en 

globaliserad framtid behöver se världen som en och samma by, och tror att musiker över 

hela världen kommer att spela bra flamenco och dela med sig av musiken. Etnicitet tror 

han heller inte har betydelse i sammanhanget, utan säger att det är vem artisten som 

person är som har betydelse för att göra bra musik, inte vad den tillhör. När han får 

frågorna om flamenco uppskattas mer utanför Spanien och om jazzmusiker i själva 

verket är de som gör den bästa flamenco-musiken är han dock snabb med att 

understryka att så inte alls är fallet.  

En av de direkta svårigheter som utomstående måste hantera för att ta sig in i 

flamencons kultursfär skildras av Dewaal Malefyt (1998). Han beskriver en skillnad i 
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flamencouppträdanden i intima sammanhang som bara är avsedda för vissa - som 

privata peña-klubbar riktade till en inre krets - och turisttäta kommersiella tablaos som 

är öppna för alla. Genom att förlägga peña-klubbarna på platser som är svåra för 

utomstående att hitta, och genom att i dessa slutna, intima miljöer på olika sätt 

framhålla tradition och gemensamma sociala och familjära band hos dem som är där, 

distanserar man sig från de offentliga, kommersiella flamenco-spektaklen. Den 

bakomliggande ideologin som understryker tradition och privata kulturella upplevelsers 

betydelse i motsats till kommersiella intressen, placerar de slutna miljöerna i centrum av 

traditionen. 

Machin-Autenrieth (2014) har undersökt värderingar hos medlemmar av det 

regionalistiska Plataforma por Andaludía Oriental som vill främjar Öst-andalusiska 

intressen. Frågan som ställdes till dem var om de ansåg flamencon vara något som 

tillhör dem eller inte. Resultatet blev att några beskrev flamencon som något som inte 

tillhörde dem, medan andra menade att flamencon visst tillhörde dem. Medan personer i 

den första gruppen tyckte sig se en Andalusisk-nationalistisk strävan att försöka ena 

regionens olika provinser och ignorera olikheter, pekade personer i den andra gruppen 

på aspekter av flamencon som skulle göra den specifikt Öst-andalusisk snarare än 

Andalusisk, Väst-andalusisk eller något annat (Machin-Autenrieth 2014). 
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4. Metod 
I följande kapitel motiveras metodvalet för undersökningen. Genomförandet beskrivs 

liksom omständigheter och hänsyn som tagits. 

4.1. Metodologiska överväganden 
Att göra en kvantitativ undersökning innebär att omfattningen av något undersöks 

genom beräkningar av det insamlade resultatet (Fangen, 2011). En kvalitativ metod är 

mer flexibel och anpassningsbar, och lämpar sig bättre för att tränga in på djupet i det 

man vill undersöka (Eliasson, 2006). I den här undersökningen är syftet att ytterligare 

kartlägga och fördjupa förståelsen för flamencons identitet och hur förhållanden kring 

interkulturellt lärande kan se ut. Den valda metoden för detta är därför av kvalitativ typ. 

Dessutom är undersökningen baserad på författarens eget konstnärliga deltagande vilket 

situerar projektet i ett gränsland mellan konstnärlig och pedagogisk forskning.  

4.2. Studiens fokus/objekt 
Centralt för undersökningen är att studera eventuella skillnader i uppfattningar om vad 

som kan anses vara flamenco-gitarrmusik för en gitarrist som är född och verksam i 

Sverige med ambitionen att spela flamenco, respektive för flamenco-gitarrister födda 

och verksamma kring platsen för flamencons ursprung. Alla informanter är därför 

flamencogitarrister födda och verksamma i Spanien.  

4.3. Min bakgrund 
Eftersom jag själv ingår i undersökningen redogör jag här kort för min egen bakgrund 

och förhållande till flamenco. Jag kom i kontakt med flamencon genom en grundkurs i 

flamencogitarr på Musikhögskolan i Malmö med Claes Ottelid, hösten 2013, efter att 

tidigare ha spelat mycket annan typ av gitarrmusik, som klassisk och rock/jazz. Hösten 

2014 gjorde jag en utbytestermin på Conservatori Liceu i Barcelona, där jag studerade 

flamencogitarr och flamenco-harmonilära för Manuel Granados, samt flamencons 

historia och repertoar för María Jesús Castro, båda omnämnda i kapitlet ”Tidigare 

forskning”. Efter att jag kommit tillbaka har jag fortsatt att lära mig flamenco genom 

lektioner på internet, genom att lyssna på flamencomusik och genom fortsatta 

gitarrlektioner på Musikhögskolan. Gitarrkompositionerna som beskrivs längre ned är 

mina första försök att skriva egen flamencogitarrmusik.  
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4.4. Metod för datainsamling 
Datainsamlingen har ägt rum i form av intervjuer, som är den mest använda metoden för 

insamling av kvalitativa data (Ryen, 2004). Intervjufrågorna har skickats via e-post till 

informanterna, som har besvarat frågorna skriftligen och mejlat tillbaka svaren. 

Intervjuerna har relaterats till ett konstnärligt gestaltat material med två videor med 

framföranden av musik komponerad av författaren.  

Fördelarna med denna metod, förutom att den eliminerar de praktiska svårigheter 

som det fysiska avståndet mellan intervjuare och referenter hade inneburit, är att de 

intervjuade har givits tid att i lugn och ro tänka igenom frågorna, för att sedan ge 

förhoppningsvis noga övervägda svar som de själva anser vara relevanta. Metoden har 

också gjort det möjligt att minimera de språkliga missförstånd som hade kunnat uppstå 

med tanke på intervjuarens och referenternas olika modersmål, om svaren hade behövt 

tolkas på plats i stunden.  

En nackdel med metoden är att den inte ger samma möjlighet att ställa följdfrågor 

som ett fysiskt möte hade gjort.  

4.5. Utformande av studien 
I följande avsnitt beskrivs hur undersökningen har utformats och genomförts. 

4.5.1. Konstnärlig produktion 
I projektet har jag själv haft både en forskande och en konstnärlig funktion, eftersom två 

av mina gitarrkompositioner ingår i studien. Metoden att själv som forskare i högre eller 

lägre utsträckning lära sig musiken man studerar, en aspekt av det som Hood kallar 

bimusicality, är vanlig inom musiketnologin (Schippers, 2010). Fördelen med att själv 

ha musikaliska erfarenheter och färdigheter inom flamenco är förstås att det har hjälpt 

mig att förstå ämnet jag studerar bättre. En fördel med att själv ha varit konstnärlig aktiv 

är att jag i jämförandet av min egen bild av flamenco och informanternas – som är 

central för syftet att visa på möjligheter och svårigheter i interkulturellt lärande – själv 

är den som har bäst förståelse för min egen bild. Denna jämförs som vi snart ska se med 

informanternas genom deras kommentarer till musiken.  

En svårighet med att vara en aktiv del av projektet är att det ställer höga krav på mig 

som forskare att förhålla mig saklig och neutral till informanternas svar. Att låta mina 

egna känslor av informanternas svar på min egen musik färga analysen av svaren skulle 

sänka resultatens trovärdighet. I grund och botten är dock den konstnärlige forskarens 
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praktik beroende av samma synliggörande av den egna subjektiviteten som i vilket 

annat kvalitativt forskningsprojekt som helst (Frisk & Östersjö 2013). 

Att informanterna intervjuas av samma person vars musik de kommenterar kan 

förstås också ha betydelse för hur de väljer att formulera sig. Förhoppningsvis har det 

faktum att informanterna inte känner intervjuaren, och att de har skickat sina svar via e-

post utan att behöva träffa intervjuaren i verkligheten, minimerat risken för mindre 

uppriktiga omdömen. 

Båda styckena är skrivna med ambitionen att vara flamencogitarrmusik, där ett av 

dem är tänkt att vara en bulería och det andra en taranta, vilka är två av flamencons 

palos, eller ”stilar”. Processen med att komponera och lära sig spela musiken 

påbörjades efter första handledarmötet den 17 december 2015, där studiens idé och 

utformning bestämdes, och pågick fram till den 1 mars 2016 då musiken spelades in. 

I komponerandet har inspiration tagits till stor del från modernare flamenco-musik, 

som delvis har låtit sig influeras av andra musikstilar. Detta främst på grund av egna 

musikaliska preferenser, men också för att försöka ta reda på informanternas attityder 

till tradition och förändring inom flamencon. 

Under processens gång kontaktades musikerna Niklas Bennerholm och Yasmin 

Bokhari Friberg som samtyckte till att bidra med cajón-spel och palmas (handklapp) till 

inspelningen av Bulerían. Också Viktor Johansson kontaktades, och denne samtyckte 

till att spela in och mixa musiken. 

4.5.2. Videor till informanterna 
Under förmiddagen den 1 mars 2016 spelades musiken in på Musikhögskolan i Malmö. 

Både ljud och bild spelades in av Viktor Johansson, som sedan också mixade musiken. 

Båda styckena spelades in som sammanhängande tagningar från början till slut, utan 

några ändringar tillagda i efterhand (annat än av själva kvaliteten av det inspelade 

ljudet). För att ge informanterna möjlighet att ta del av videorna lades de sedan upp på 

Youtube. Länkarna som skickades är följande:  

https://www.youtube.com/watch?v=fNNw_MKO7Zk 

https://www.youtube.com/watch?v=7_upEts76A8 

4.5.3. Urval 
Kontakt söktes med ett antal mycket väletablerade flamencogitarrister via 

kontaktuppgifter på deras hemsida, men av dessa svarade ingen. En flamenco-skola i 
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Andalusien kontaktades i januari 2016 och svarade samma månad att de var positiva till 

att få projektet skickat till sig. Trots fortsatt kontinuerlig kontakt och positiv respons 

från administrativ personal på skolan, som gav undersökningen till ett antal lärare som 

enligt den administrativt ansvarige också var positivt inställda, kom aldrig några svar 

från skolan.   

Ytterligare informanter söktes upp med hjälp av tips från personer i Malmö, som 

kände till spanska flamencomusiker genom att ha studerat flamenco i Spanien och/eller 

att de själva är födda i Spanien, och i vissa fall bara tillfälligt bosatta i Malmö. Sju 

personer kontaktades under tiden innan inspelningen den 1 mars, och av dessa svarade 

fyra att de kunde tänka sig att delta. Av dessa skickade till sist tre svar på intervjun. 

Informant A är född och aktiv i Valencia i Spanien, och beskriver själv att han efter 

att han blivit intresserad av flamenco började lära sig musiken med gitanos. 

Informant B är född och aktiv i Sevilla i Andalusien och skriver att han började spela 

gitarr på egen hand i tioårsåldern. Till att börja med spelade han rockmusik, men 

började i 15-årsåldern också att spela flamenco, och senare uteslutande flamenco. Idag 

kombinerar han sitt arbete på ett flamencomuséum med framföranden och lektioner i 

flamencogitarr. 

Informant C är född och aktiv i Madrid och beskriver själv att han är uppvuxen i en 

flamencofamilj och började spela mycket tidigt. Idag arbetar han professionellt som 

flamencogitarrist och har spelat in flera skivor. På hans hemsida finns flera exempel på 

framstående sångare och dansare han har samarbetat med, samt namn på framstående 

flamencomusiker i hans släkt. På hemsidan kan man också läsa att han har låtit sin 

flamencomusik inspireras av mycket annan musik, som jazz och sydamerikansk musik. 

4.5.4. Intervju och datainsamling 
Länkar till videorna skickades till informanterna via e-post tillsammans med en 

beskrivning av projektets syfte. De ombads kommentera videorna i detalj och uppge i 

vilken mån de ansåg musiken vara flamenco, samt att besvara ett antal övriga frågor i 

ämnet. Frågorna skickades på engelska och spanska och besvarades i alla fallen på 

spanska. För att översätta frågorna till spanska tillfrågades hjälp av spansktalande 

vänner. Frågorna finns bifogade på svenska, engelska och spanska i slutet av arbetet.  
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4.6. Analys 
Den för kvalitativ dataanalys ofta använda grounded theory-metoden har beskrivits av 

Bryman (2008). Centralt i denna metod är kodningen av det insamlade materialet, som i 

analys av kvalitativ data innebär att datan organiseras och kategoriseras först efter att 

svaren samlats in. Den öppna kodningsprocessen innebär att datan studerats, jämförts 

och först därefter kategoriserats efter vad som kommit fram i de insamlade svaren, till 

skillnad från analys av kvantitativ data där kategorierna från början är givna. (Bryman, 

2008). Det ska framhållas att grounded theory-metoden inte har använts för att 

analysera den insamlade datan till detta arbete. Däremot har analysen gjorts i enlighet 

med Brymans ovan nämnda beskrivning av grounded theory-metodens öppna 

kodningsprocess. 

Mycket lite av det informanterna valt att uppge i sina svar har utelämnats ur 

resultatdelen. Med tanke på att de har givits möjlighet att tänka igenom sina svar och 

själva välja vad de vill skicka bör detta vara de tankar de själva anser vara mest 

relevanta. Därför har det inte funnits någon anledning för mig att utelämna något i nästa 

steg, annat än ursäkter för sent svar och liknande. 

För att översätta informanternas svar har jag använt mina egna kunskaper i spanska 

och tagit hjälp av lexikon och liknande på internet. Jag har bedömt min egen språkliga 

nivå som tillräcklig för att rättvist kunna tolka det referenterna har skrivit. För att 

säkerställa att frågorna är tydligt formulerade och grammatiskt korrekta har jag dock 

tagit hjälp av spansktalande i skrivandet av dem. 

4.7. Resultatens kvalitet – en fråga om giltighet och 

trovärdighet 
Bryman (2008) skriver att många forskare anser validitet- och reliabilitetsbegreppen 

vara anpassade i första hand efter kvantitativ forskning. Han har därför sammanställt ett 

antal forskares alternativ till begreppen, antingen i form av anpassning av validitet- och 

reliabilitetsbegreppen till kvalitativ forskning, eller alternativ formulerade utifrån andra 

begrepp. Denna undersöknings kvalitet kommer här att diskuteras med utgångspunkt 

från ett par av dessa alternativ. 

Yardleys kriterier för samhällsvetenskaplig forskning är ”sensitivitet när det gäller 

kontexten”, ”engagemang och strikthet”, ”tydlighet och sammanhang” och ”effekt och 

betydelse” (Bryman, 2008, s. 357). Uppfyllandet av de två första kriterierna har i den 
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här undersökningen underlättats av mitt personliga intresse för flamenco och att själv 

spela flamencogitarr, och de förkunskaper jag har skaffat mig därigenom. Sensitiviteten 

när det gäller kontexten har jag försökt ta hänsyn till genom att med relevant litteratur 

fördjupa olika typer av kontextuella perspektiv kring flamenco. Informanternas olika 

bakgrunder och ingångar kompletterar också varandra genom att en av dem har 

koppling till Andalusien, en till gitanos, och en är professionell flamencogitarrist i 

Madrid. Tydlighet och sammanhang har eftersträvats genom en ambition att vara 

transparant i beskrivningen av metod och tillvägagångssätt, samt motivering av 

argumentation och slutsatser. Resultatens effekt och betydelse är deras pedagogiska 

relevans, i undersökandet av möjligheter och svårigheter i interkulturellt lärande.  

Trovärdigheten och överförbarheten i kvalitativ forskning innebär enligt Guba och 

Lincoln (1994) inte att resultaten måste kunna upprepas. De förespråkar istället 

ingående beskrivningar av den sociala verkligheten i fråga, att undersökningen sker 

enligt gällande regler och att forskarens skildring av inblandade personers 

verklighetsbeskrivning stöds av dem (Bryman, 2008; Guba & Lincoln, 1994). I denna 

undersökning har en rättvis bild av informanternas beskrivningar främjats genom att de 

själva har givits tid att i skrift formulera vad de anser vara relevant, och att mycket lite 

av det som framkommit i dessa beskrivningar har utelämnats ur resultatkapitlet.  

Bland de kriterier som Spencer m. fl. tar upp för kvalitetsbedömning av kvalitativ 

forskning finns hur försvarbar forsknings- och urvalsdesignen är (Bryman, 2008). Mina 

spanska informanters bakgrund i relation till min egen har varit centralt i denna 

undersökning, för att undersöka möjligheter och svårigheter i interkulturellt lärande. 

Eftersom det är min egen musik bedöms av informanterna är det också relevant att 

framhålla att jag inte känner någon av informanterna, och inte ens har träffat någon av 

dem i verkligheten. 

4.8. Etiska frågor 
Etiska överväganden för arbetet har gjorts enligt Vetenskapsrådets forskningsetiska 

principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning där informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet är centrala 

(Vetenskapsrådet, u.å.). 

I enlighet med informationskravet har informanterna informerats om uppgiftens syfte 

genom en beskrivning av projektet tillsammans med frågorna som skickades via e-post. 

Denna finns att läsa tillsammans med bifogade bilagor med frågor på svenska, engelska 
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och spanska i slutet av arbetet. I enlighet med samtyckeskravet är alla informanternas 

medverkan givetvis frivillig, och i överensstämmelse med de sista två kraven har 

uppgifter om och från informanterna inte använts till något utanför ramen för arbetets 

syften. De har också hållits dolda för utomstående. För att skydda informanternas 

identitet används inte deras riktiga namn, och hänsyn har tagits till att inte skriva om 

dem på ett sätt som gör det möjligt att ana vilka de är. 
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5. Resultat 
I följande kapitel redovisas vad informanterna uppgett i sina svar. Tankar kring 

flamenco och autenticitet, Spanien och Andalusiens betydelse, hänsyn till tradition, 

spelteknik och undervisning av flamencogitarr formuleras, liksom kommentarer till de 

videoinspelningar som de fått sig tillskickade. 

5.1. Autentisk flamenco 
Informanterna formulerade olika tankar kring vad de ansåg konstituera autenticiteten i 

flamenco och vilka förutsättningar som krävs för att som gitarrist kunna spela autentisk 

flamenco. Saker som beskrev som betydelsefulla i sammanhanget var dels den tid en 

gitarrist investerar i arbetet, tillsammans med intresset, dels autenticiteten som en fråga 

om kvaliteter i själva musiken snarare än bakgrunden hos den som spelar eller något 

annat, och dels arvets och miljöns betydelse för förmågan att spela autentisk flamenco. 

5.1.1. Tid och intresse 
Informant A menar att ”autentisk flamenco” bör förstås som ”flamenco gitano” eller 

”ortodox flamenco”. Avgörande för att lära sig spela flamenco anser han vara den tid 

man lägger ned, vilket han ser som avgörande också för andra musikstilar: ”Ursprunget 

[på den som spelar, min. anm] spelar aldrig någon roll så länge intresset för musiken når 

dig i tid för att du ska kunna lära dig musiken och låta den mogna, som i vilken annan 

stil som helst.” Som vi senare ska se anser informant A det dock vara nödvändigt att 

lära sig musiken i Spanien, gärna av gitanos, som han själv också har gjort. 

5.1.2. Autenticiteten sitter i musiken 
Informant B menar att autenticiteten i all musik är en fråga om att respektera rent 

musikaliska karaktäristika i komposition och framförande. Rytmiken och harmoniken 

anser han vara det som framför allt definierar flamencon som stil, tillsammans med 

gitarrens speltekniker, sångtekniken och danstekniken. Det är detta och inte bakgrunden 

hos den som spelar som avgör autenticiteten enligt informant B. 

Musiken i videorna anser han ”helt och fullt kan förstås som flamenco”, även om han 

också tar upp ett par aspekter som talar mot det. Anledningen till att musiken kan 

förstås som flamenco är enligt informant B framförallt just deras harmonik och rytmik, 
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att harmoniken båda gitarrkompositionerna i huvudsak grundar sig på den andalusiska 

kadensen och att rytmiken i bulerían är typisk för flamencon. 

5.1.3. Arv och miljö 
Informant C beskriver frågan om vem som kan spela autentisk flamenco som en fråga 

om arv och miljö. Han betonar vikten av lyssnandet och hur detta emanerar både ur arv 

och miljö och ”för att förstå flamenco [...] krävs ett bra öra för att kunna urskilja los 

palos och så många stilar.” Miljön tycker han är viktig eftersom flamencon är en 

”levande konstform som ska delas [mellan dess utövare, övers. anm.] och det är tydligt 

att den är född i Andalusien”.  

5.2. Spaniens och Andalusiens betydelse 
I resonemanget om flamencon som en levande konstform som ska delas poängterar 

informant C att detta har ägt rum i Andalusien, att det är där flamencon är född. Men 

han tillägger att det för den skull inte är ”omöjligt” att ”vara en stor flamenco-artist” 

utan att vara spansk. 

Informant A tycker, som tidigare nämnts, inte att bakgrunden hos den som spelar har 

någon betydelse för förmågan att spela autentisk flamenco. Han ger den japanske 

flamencogitarristen Jin Oki och den tysk-födda flamencogitarristen Amir John Haddad 

som exempel på goda flamencogitarrister utanför Spanien. Dock ser han svårigheter i 

samband med att lära sig musiken utanför Spanien. I Spanien ”är det bästa att leva den 

där denna musik verkligen lever nu, vilket skulle vara i Andalusien eller i någon familj 

av gitano-artister”, menar informant A. För någon som inte bor där blir det alltså 

svårare av rent praktiska skäl eftersom ”det kan bli mer kostsamt än för en spanjor, 

eftersom de förmodligen behöver åka till Spanien för detta”.  

Referent B anser, som tidigare nämnts, att det är kvaliteter i själva musiken som är 

avgörande för dess autenticitet, och inte gitarristens bakgrund. Dock tror han att en 

”kulturell närhet” underlättar. Han tycker att frågan om nödvändig bakgrund för att 

spela och komponera autentisk flamenco är svår, men tror att det är lättare för honom 

själv att lära sig flamenco än för en svensk, och att han själv hade spelat bättre jazz om 

han hade fötts i New Orleans, samtidigt som han påpekar att det finns ”jättestora 

europeiska jazz-artister”, trots att jazzen kommer från USA. Kulturell distans menar han 

också är ”något som utan tvekan influerar karaktären på stycket i fråga” men tror inte att 

den kulturella distansen i sig kan definiera viss musik som flamenco eller inte.  
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5.3. Hänsyn till tradition 
Informant A tycker att man måste ha god kännedom om flamencons ursprung och äldre 

tiders gitarrister för att kunna spela flamenco. Han menar att det är först när man har 

förstått essensen av flamenco och varifrån den kommer som man kan välja om man 

själv vill spela så eller inte. ”Det är inte samma sak att veta om att du gör fel (för att du 

vill) som att inte notera att du gör fel. Det är det största problemet som utlänningar har 

när de ska lära sig flamenco.” 

 När man väl har den kännedomen behöver man enlig informanten dock inte spela 

”som man spelade för 100 år sedan” om man inte tycker om det. Han ser inga problem 

med att komponera och spela musik som är mer eller mindre traditionell, varken för en 

svensk eller för någon annan, utan tycker att man ska göra det man tycker om. Dock 

nämner han att det är en annan fråga om musiken anses vara flamenco av 

flamencokollektivet eller inte, men går inte närmare in på vad som avgör det eller vem 

som är en del av det.  

Informant B betonar att flamenco liksom all musik måste utvecklas och förändras, 

men ser vissa definierande kriterier som nödvändiga för att bestämma en musiks stil, 

som redan sagts exempelvis rytmiken, harmoniken och spel- sång- och danstekniken i 

flamenco. Hur traditionellt man bör förhålla sig till musiken avgörs av den som spelar. 

På frågan om vad svensk nationalitet kan ha för betydelse för hur fritt man bör förhålla 

sig till flamencons normer och traditioner svarar han ”min fråga skulle vara vilken 

betydelse det har för dig att hålla kvar vid flamencons normer och traditioner. Din 

musik är din egen skapelse och därför kan bara du styra, utefter vad du känner”.  

Informant B uppmärksammar en falseta i en av videorna som han tycker låter mer 

avlägsen från traditionell flamenco. Detta menar han dock inte gör att kompositionen är 

mindre flamenco utan skriver att ”enligt mitt sätt att se det visar det bara att du under en 

kort tidsperiod frigör dig från den andalusiska kadensen och går in i ”andra världar”, 

vilket ger lite färg åt kompositionen, och snart återvänder du också på nytt till mer 

traditionell klang, hela tiden ackompanjerad av buleríans rytm.” 

En strängare attityd till tradition formuleras av informant C. Han anser det vara 

fundamentalt att bibehålla en traditionell kvalitet i flamenco, och skriver att ”los 

maestros”, mästarna, har lämnat efter sig ett vidsträckt arv, som inte ska ignoreras. 

Detta menar han är utmanande eftersom flamencon är ”något mycket känsligt och 

djupt” och har ett ”väldigt eget språk”. Han betonar vikten av att, oavsett var man är 
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född, förstå att man måste lära sig flamenco från grunden, och att man kan lära sig 

mycket om vad flamencokonsten handlar om ”respekten finns där”. 

Trots att respekt för traditionen var något som informant C återkom till ville han inte 

kommentera hur han såg på det, eller på något annat i videorna. Detta trots att han 

ombetts att bara kommentera videorna och lämna övriga frågor obesvarade om tiden 

inte skulle räcka till för att besvara hela formuläret. Anledningen som gavs var att svaret 

på i vilken utsträckning musiken låter flamenco skulle kunna utläsas utifrån svaren på 

övriga frågor, som handlade mer om flamenco, bakgrund, tradition och undervisning i 

allmänhet än om kompositionerna i videorna i synnerhet. Denna fråga, som var 

formulerad i fetstil, besvarades med kommentaren: ”angående frågorna i fetstil, jag tror 

att du kommer att förstå dina frågor om du analyserar mina svar i ditt formulär 

noggrant.” 

5.4. Spelteknik 
Som tidigare nämnts anser informant B rytmiken och harmoniken vara det som framför 

allt definierar flamencon som stil, men också utmärkande spel- sång och danstekniska 

drag framhålls som viktiga kvaliteter. Flamencogitarrspelet skiljer sig från klassiskt 

gitarrspel, sångtekniken skiljer sig från klassisk sångteknik och även dansen har sin 

egen teknik. I videorna ser han ett antal speltekniska saker som han anser vara mindre 

flamencomässiga. Högerhandstekniken indikerar enligt informanten att min musikaliska 

träning kommer från en annan miljö, ”förmodligen specialiserad på klassisk gitarr”. 

Med tanke på detta pekar han ut följande tre saker: 

För det första påpekar han att höger hands tumme i flamenco bara använder 

stödanslag, alltså stödjer sig på intilliggande sträng efter anslaget, något som ”ger en 

annan, mer ”aggressiv” klang till musiken.”7  

För det andra påpekar han att man inom flamencon sällan spelar med både tummen 

och fingrarna på samma gång. Han noterar en falseta i tarantan som inleds med spel 

med både tumme, pekfinger, långfinger och ringfinger samtidigt. Detta gör enligt 

informanten att musiken känns mer som klassisk gitarrmusik. 

För det tredje påpekar informant B att musiken klingar mer flamenco om strängarna 

anslås lite längre från gitarrens ljudhål, och uppmärksammar att strängarna i videorna 

                                                

 
7 I videorna förekommer både stödanslag och fritt anslag med tummen. 
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vid flera tillfällen anslås nära eller över ljudhålet, och framhåller att klangen i dessa fall 

”låter väldigt klassisk för mig”. 

Andra speltekniska brister i videorna pekas ut av informant A. Han tycker liksom 

informant B att musiken låter flamenco, men påpekar att tremolot i tarantan låter 

ojämnt. Han tycker också att los rasgueados borde förbättras eftersom det är de som 

”ger personlighet till flamencogitarrspelet, tillsammans med los cierres och el compás.” 

(Compásen är flamencons rytmiska cykel.) Som exempel på bristfälligt rasgueado gav 

han ett ställe i bulerían som han tolkade som ett cierre 8, det vill säga en avslutning på 

en falseta (som är flamencogitarristens mellanspel mellan sångarens fraser eller delar i 

en gitarrkomposition). Cierret saknar helt kraft enligt informant A. 

5.5. Att lära sig spela flamencogitarr 
Tålamod beskrivs av informant C som en väsentlig del av flamencogitarrundervisning. 

För att undervisa flamenco i Sverige föreslår han att man skulle kunna ordna 

konferenser, möten, flamencokurser och festivaler för att förstå flamencons historia och 

kultur. Under följande underrubriker presenteras fler av informanternas tankar om 

undervisning och lärande av flamenco. 

5.5.1. Stil, utförande, utveckling och stilinriktningar 
Informant B skriver att den musikaliska stilen och sättet att spela den är det viktigaste 

att tänka på i flamencogitarrundervisning, tillsammans med ”ett studium av 

flamencogitarrens utveckling från de första inspelningarna fram till idag”. Detta föreslår 

han kan kompletteras med studier av olika flamenco-gitarristiska inriktningar. 

5.5.2. Essensen i flamenco 
Som tidigare nämnts anser informant A att det är nödvändigt att lära sig om flamencons 

ursprung för att kunna lära sig flamencogitarr, och att det är nödvändigt att göra detta i 

Spanien. För att bedriva lyckad flamenco-undervisning med svenska elever tycker han 

att det bästa sättet är för de studerande att åka till Spanien. Han nämner också 

videoklipp på internet som en möjlig andrahandslösning. Men att lära sig på det viset 

                                                

 
8 Min egen avsikt var inte att den utpekade delen skulle vara ett cierre, utan en 
sammakopplande del mitt i en falseta. Sannolikt var ensemblen som helhet inte överens 
här, övriga musiker kan precis som informanten ha tänkt sig partiet som ett cierre. 
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ser han som mer problematiskt eftersom studenterna ”förmodligen inte kommer att 

förstå essensen och därför kommer att brista när det kommer till interpretation och 

komponerande.” 

5.5.3. Kunskaper om sången och dansen  
Informant A understryker vikten av att förstå sången och dansen för att förstå grunden i 

flamenco. Han skriver att ”det viktigaste är att förstå grunden och var den kommer 

ifrån. Därför är det också viktigt att förstå essensen i sången och dansen, som den mest 

traditionella flamencon och är skapad utifrån.” 

Också informant C tycker att en förståelse för sången och dansen är nödvändig för att 

lära sig spela flamencogitarr, och tar resonemanget ett steg längre än informant A. Om 

att lära sig att spela flamencogitarr skriver han att det ”kräver en bred kännedom om 

sången, att kunna ackompanjera den, liksom dansen, för att därefter börja spela solo.” 

Det man har lärt sig genom att förstå och ackompanjera sången och dansen ska sedan 

enligt informant C överföras till det solistiska gitarrspelet.  

5.6. Sammanfattning 
Informanterna tar upp olika aspekter av flamenco och autenticitet, som tidens, intresset, 

arvets och miljöns betydelse, samt synen på autenticiteten som en fråga om vad som 

hörs i musiken. Ingen av dem ser någon specifik bakgrund i sig som ett hinder för att 

kunna bli del av flamencokulturen, men alla beskriver olika typer av svårigheter om 

man saknar en direkt kontakt med kulturen i Spanien och i synnerhet i Andalusien. 

Attityden till hur man bör förhålla sig till flamencons förflutna varierar, men alla tar upp 

någon form av hänsyn till flamencons tradition som de anser vara väsentlig. De två 

informanterna som kommenterar videorna anser dem låta flamenco, men båda ger 

exempel på speltekniska brister. I samband med flamencogitarrundervisning föreslås 

saker som organiserande av olika typer av flamencoevenemang, stilistiska studier, resor 

till Spanien, samt studier av sång, dans och ackompanjemang, liksom studerande med 

hjälp av videoklipp på internet. Det sista anses dock av en av referenterna vara 

otillräckligt för att förstå flamencons essens.  
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6. Resultatdiskussioner, slutsatser och 

rekommendationer 
I inledningen av arbetet frågade jag mig vad som kan anses vara flamenco, vem den kan 

anses vara till för och vem som kan utöva den. Som vi har sett har synen på detta skiftat 

genom historien, liksom synen på vad som är flamencons sanna historia, och vad den 

kan säga om flamencon idag. Flamencon har beskrivits som en musikkultur av gitanos 

för gitanos, av gitanos för diverse etniciteter, av diverse etniciteter för diverse 

etniciteter i Andalusien, i hela Spanien o.s.v. Den har använts som både nationalistisk 

och regional identitetssymbol, men har också beskrivits som en musikkultur som i 

framtiden kan komma att vara skapad av musiker jorden runt och avsedd för hela 

världen.  

Synen på vem som bestämmer flamencons identitet har också varierat. Är det artisten 

själv eller publiken, och då kanske endast publiken inom en specifik flamenco-sfär av 

artister och kännare?  

Oavsett om man som Washabaugh (2012) ser det som positivt och utvecklande för 

flamencon att det idag finns en mångfald av olika uppfattningar om hur musiken bör 

definieras, eller om man som Castro (2007) beskriver kommersiell efterfrågan som 

huvudsaklig drivkraft i utvecklandet av den icke-tillbakablickande flamencon (en 

verklighetsbeskrivning som möjligen kan ses som ett mer cyniskt alternativ till 

Washabaughs optimism) så bör det stå klart att någon absolut och allomfattande 

definition av flamencons identitet inte går att finna i en postmodern, konstruktivistisk 

verklighet. Detta verkar stämma överens med åtminstone informant A:s och informant 

B:s verklighetsbilder, med tanke på att de ofta använder formuleringar som ”jag anser” 

och ”enligt mig” i sina beskrivningar av flamencon, medan informant C oftare 

konstaterar vad flamencon är, till synes utan att överväga att fler alternativ eller åsikter 

är möjliga.  

Analysen av det här arbetet blir härigenom att med konstruktivistiska glasögon 

undersöka vad just de här tre informanterna anser vara flamenco. En jämförelse av deras 

syn och min egen avslöjar möjligheter och svårigheter i interkulturellt lärande, eftersom 

de är flamencomusiker födda och uppvuxna i Spanien, medan jag är född och uppvuxen 

i Sverige. Men innan diskussionen om huruvida en person som jag själv kan lära sig att 
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spela flamenco skulle jag vilja ställa frågan om jag själv alls bör försöka lära mig spela 

flamenco. 

6.1. Bör man försöka lära sig flamenco som svensk 

gitarrist? 
Med Lilliestams synsätt är det oproblematiskt ge sig in i vilken musikkultur som helst, 

flytta den till nya sammanhang och omforma den som man behagar. Konservatism och 

exkludering, av personer utifrån - kanske i likhet med den som i för flamencon skildrats 

av Dewaal Malefyt (1998) och av Machin-Autenrieth (2015) - beskrivs som olyckliga 

skavanker i kulturens natur som måste motverkas. Jag håller med Lilliestam (2009) om 

att mycket onödig konservatism och exkludering säkert förekommer i många 

musikkulturer, men skulle vilja tillföra det perspektiv som Nettl (2005) presenterar. 

Som vi har sett beskriver Nettl svårigheter med att som kommande utifrån till fullo 

förstå och sätta sig in i en ny musikkultur, och därmed bli accepterad av personer 

innanför kulturen. En obekväm, kolonial historia har också inneburit exotisering och 

orientalism av ”den andres” musik, som – trots Andalusiens europeiska läge – också har 

gällt flamencon. Man kan inte bortse från detta när man som utomstående tar sig 

friheten att kliva in i musikkulturen. 

För att spetsa till det: Att flytta E-ackordet ett band upp, spela lite hårdare på 

gitarren, sjunga hest och säga ”nu har jag förstått vad det här med flamenco handlar om! 

Nu fattar jag vad dom har ägnat sig åt där i södra Spanien, det var visst inte konstigare 

än såhär.” hade förstås varit ett hån, för att inte säga övergrepp mot alla som sedan 

barnsben ägnat sig åt att förstå och förfina flamencon, även om det gjordes av någon 

som framhöll att hen hade omformat musiken och låtit den byta sammanhang.  

Att försöka ta reda på inställningen hos personer innanför kulturen till personer 

kommande utifrån blir också angeläget sett mer utifrån Nettls (2005) perspektiv, hur 

svårdefinierad gruppen av ”insiders” än må vara. Hade informanterna i den här 

undersökningen sagt ”rör inte flamencon. Du kommer aldrig att kunna förstå musiken 

och den är inte till för dig”, så hade jag kanske tyckt att det hade varit en tråkig och 

exkluderande inställning. Men jag hade inte kunnat se det som min sak att ta mig rätten 

att avgöra om jag är välkommen in i flamencon som kultur eller inte. 

Den verkliga inställningen hos informanterna i den här undersökningen har dock 

lyckligtvis varit den helt motsatta. Vad gäller inställning till omformande av musiken 
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och hur man som kommande utifrån kan lära sig och förstå den går åsikterna isär, men 

alla tycks vara överens om att vem som helst, oavsett nationell eller etnisk bakgrund, är 

välkommen att lära sig och ta del av flamencon. Nästa fråga blir om vem som helst kan 

lära sig musiken. Men innan den frågan diskuteras ska vi titta närmare på vad det då är 

man lär sig, vad själva flamencon är. 

6.2. Flamencons identitet 
En systematisering av flamencon utifrån musikaliska kriterier har vi sett göras av bland 

annat Castro (2012), Núnez (2011), och Granados (2005). Lilliestam (2009) kritiserar 

en förenklad och pseudo-logisk systematisering av musik och Washabaugh (2012) 

kritiserar inte systematisering i sig, men är kritisk till alla förklaringsmodellers anspråk 

på att vara allenarådande, liksom förenkling av flamencons komplexa historia i syfte att 

göra den logisk och linjär. Själv ser jag inga problem med att, inte minst i pedagogiskt 

syfte, försöka systematisera och förklara musik och musikkulturer som flamenco, så 

länge man inte låter sig begränsas av systematiseringen och se den som ett regelverk. 

Precis som i språk, där grammatikens logik kan underlätta förståelsen av ett nytt språk, 

men inte bestämma hur folk pratar, bestäms musiken inte av formulerade och 

förenklade systematiseringar, även om de kan vara till hjälp. Därför är det intressant att 

ställa systematiseringen i relation till informanternas egna beskrivningar av flamencons 

identitet.  

Autentisk flamenco likställdes av informant A med flamenco gitano eller ortodox 

flamenco. Den sistnämnda benämningen användes också av Castro (2012) för att 

beskriva traditionell flamenco, opåverkad av tidens gång. Informant A beskrev också en 

”essens” i flamenco, och menade att man för att förstå flamencon måste förstå dess 

ursprung. När förståelsen finns tyckte han att man förhålla sig till traditionen som man 

vill, men tillade att det inte är samma sak som att anses vara flamenco av 

flamencokollektivet. Vad som i slutändan avgör vad som är flamenco gick han inte in 

på, men det skulle kunna vara i enlighet med de kriterier som Castro (2012) sätter upp 

för att ny musik efterhand ska kunna inkluderas i flamencon (att den till exempel ska 

passa in i sången, dansen och gitarrspelet, tolkas av professionella artister och 

accepteras i olika flamencokulturella sammanhang).  

Mer explicit i vad som gör musik till flamenco och inte är informant B, som 

motiverar vad han anser vara mer och mindre flamenco – både i allmänhet och i 

videorna - utifrån tydliga musikaliska och speltekniska kriterier. Utifrån Campbells 
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(2004) olika perspektiv på musik beskriver han musiken motiverar dess autenticitet med 

helt och hållet musikaliska argument, snarare än kulturella och kontextuella. Argument 

som, vad gäller till exempel harmonik och rytmik, kan kopplas till bland annat Castros 

(2012), Granados (2005) och Núnez (2011) förklaringar av flamencon. 

Mer implicit är informant C som beskriver flamencon som djup och känslosam, och 

understryker vikten av att respektera musikens traditioner men inte vill kommentera 

videorna eller exemplifiera vad han anser vara viktigt att bevara. Informant C:s 

bakåtblickande till flamencons ursprung är intressant med tanke på hans egen hemsidas 

beskrivning av hans flamencomusik som influerad av diverse annan musik från hela 

världen. Möjligen anser han i likhet med informant A att man först när man har förstått 

flamencons ursprung och essens själv kan börja omforma den och göra vad man vill. 

Det skulle gå i linje med hans syn på solistiskt flamencogitarrspel, som han ansåg att 

man kan börja ägna sig åt först när man har utvecklat förmågan att ackompanjera sång 

och dans. Men något accepterande av omformande eller förändrande av flamencon 

formulerades aldrig av informant C i intervjun. 

Utifrån Schippers (2010) beskrivning av musikkulturer som mer explicita eller mer 

implicita i sin definition av den egna musiken visar den här undersökningen att 

flamencon kan vara både och. Konstaterandet kan styrkas ytterligare med Castros 

(2012) beskrivning av flamencon som en implicit musikkultur, medan hon samtidigt 

själv är högst explicit i sin egen systematisering av flamencomusiken. 

Sammanfattningsvis kan man urskilja tre olika uppfattningar om vad som definierar 

flamencons identitet. Informant A:s svar indikerar att han anser ”flamencokollektivet” 

vara de som avgör vad som är flamenco, informant B ser vissa fundamentala 

musikaliska kvaliteter som rytmik och harmonik som avgörande, medan informant C 

betonar det kulturella arvet från tidigare generationer. Därmed går vi tillbaka till frågan 

som ställdes i slutet av förra rubriken, nämligen om vem som helst kan lära sig 

flamenco, och – i synnerhet med tanke på undersökningens utformning – om det är 

möjligt att lära sig flamenco som svensk.  

6.3. Kan man som svensk gitarrist lära sig flamenco?  
Frågan om man som svensk kan lära sig flamenco dras till sin spets i referenternas 

åsikter om videorna. Här kan vi utläsa om det jag komponerat och spelat in, med 

ambitionen att spela flamenco, uppfattas som flamenco eller inte av informanterna. 
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Informant C valde att inte kommentera videorna med förklaringen att en analys av 

hans övriga svar skulle besvara också detta. Beslutet kan tolkas på flera sätt. En 

möjlighet är att informanten inte anser videorna vara värda att kommenteras, genom att 

de exempelvis inte är tillräckligt förenliga med flamencons tradition, inte återger 

flamencons rätta känsla och djup, eller på annat sätt är oförenliga med de saker som 

informanten lyfter fram i sina tankar om flamencon. En annan möjlighet är att 

informanten inte anser det vara sin uppgift som lyssnare att avgöra vad som är 

flamenco, utan ser det som något som bör avgöras av artisten själv. En tredje möjlighet 

är förstås brist på tid och lust, och att informanten ansåg det vara enklare att svara på 

frågor om flamenco i allmänhet än att titta på, och i detalj kommentera videor han inte 

tidigare sett.  

En analys av informant A:s och B:s kommentarer indikerar att det är fullt möjligt att 

som svensk lära sig flamenco, (eller åtminstone solistiskt flamencogitarrspel, som är 

den del av flamencon som förekommer i videorna) med tanke på att båda referenterna 

initialt ansåg musiken vara fullt möjlig att tolkas som flamenco. Den negativa responsen 

skulle på Schippers (2010) glidande skala från atomistiskt till holistiskt fokus placeras 

åt det atomistiska hållet. Kritiken handlade om speltekniska aspekter som jag själv lätt 

kan förstå och ta till mig, och låg inte på en nivå som antydde att något fundamentalt i 

musiken skulle vara ”missuppfattat” från min sida utifrån informanternas definition av 

flamenco.  

6.4. Hur lär man sig flamenco? 
Alla informanterna beskriver en fysisk placering i Spanien, och i vissa fall Andalusien 

eller hos en gitano-familj i övriga Spanien som önskvärd, om inte helt nödvändig för 

den som vill lära sig flamenco. Med tanke på deras öppenhet för personer utanför 

Spanien att lära sig ta del av flamencon, ska detta konstaterande kanske ses mindre som 

ett uttryck för politiskt, nationellt eller regionalt identitetsskapande av sorten som 

beskrivs av Washabaugh (2012). Snarare ska det kanske förstås som uppskattningar av 

var i världen musiken förekommer, och var de nödvändiga sociala kontexter som anses 

vara nödvändiga för den som vill lära sig musiken för närvarande står att finna. Min 

egen upplevelse som svensk är också att flamencon inte är särskilt spridd i Sverige, och 

att den naturligtvis är långt ifrån lika stark och levande som i Spanien. 

Informant C hävdade att man innan man börjar spela solistisk flamencogitarr måste 

förstå sången och dansen, kunna ackompanjera dem och överföra den kunskapen till det 
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solistiska spelet. Detta kan ha varit ytterligare en anledning till att han inte ville 

kommentera i vilken mån han ansåg videorna vara flamenco, med tanke på att de bara 

innehöll solistiskt gitarrspel, ibland med rytmiskt ackompanjemang. Förståelse för 

sången och dansen betonades även av informant A.  

Att solistiskt gitarrspel inom flamencon är en modernare företeelse än att 

ackompanjera sång och dans är det ingen tvekan om. Inte heller att det solistiska 

gitarrspelet inom flamencon därmed har uppstått ur ackompanjerandet av sång och 

dans, möjligen med inspiration från klassiskt gitarrspel som Castro (2014) skriver. Om 

ackompanjerande av sång och dans därmed idag är ett nödvändigt första steg som alla 

måste genomgå innan man kan påbörja solistiskt flamencogitarrspel är kanske något 

som det däremot kan finnas olika åsikter om. Klart är hursomhelst att solistiskt 

flamencogitarrspel utgör en begränsad del av flamenco-kulturen som helhet, och att en 

förståelse för endast detta (i den mån det alls är möjligt) därmed bara kan sägas vara en 

begränsad förståelse av flamencon som helhet, och kanske en begränsad förståelse av 

det informant A kallar ”essensen” i flamenco.  

Här i ligger ett av huvudproblemen för den svenske gitarrist som vill lära sig 

flamenco. Det är inte helt enkelt att skapa de sociala kontexter som krävs för att 

flamencon ska bli den mellan utövarna delade konstform som informant C beskriver. Vi 

har sett att exempel på artister och flamencoföreningar i Sverige finns, men i relation till 

Andalusien måste flamencons spridning i Sverige ändå sägas vara begränsad. Särskilt 

de delar som inte primärt handlar om dans. Och att ordna konferenser, möten, 

flamencokurser och festivaler som informant C föreslår, eller att resa till Spanien som 

informant A föreslår, låter sig inte göras i en handvändning. 

Att en omgivande miljön, tillsammans med bland annat tiden och intresset som 

investeras som informant A beskriver, har betydelse för att utveckla lyssnandet är klart. 

Jag känner själv igen mig i det gradvisa omformandet och anpassandet av lyssnandet 

och förståelsen av en ny musik som diskuteras av Nguyen Thanh Thuy (2014). 

Rytmerna och sången som jag till en början hade svårt att förstå och uppskatta, 

uppskattar jag desto mer när jag väl lyckats förstå dem, och vänja mig vid dem. Mycket 

av det jag själv har lärt mig av flamencogitarr har jag också lärt mig i Barcelona (som i 

och för sig ligger utanför Andalusien, men inom Spanien), och mina starkaste 

flamencokonsert-upplevelser är mycket riktigt från Spanien.  

Dock tror jag inte att möjligheten att via pedagogiskt material som noter, 

instruktionsvideor och lyssnande på inspelad flamencomusik ska underskattas som 
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medel för att lära sig musiken. Som Schippers (2010) och Núñez (2013) påpekar har 

inspelad musik fått allt större betydelse för lärandet av musik, och den allmänna 

tillgången till flamenco liksom till annan musik är idag större än den någonsin varit. 

Även om hela essensen, som referent A skriver, kanske inte framgår av videofilmer på 

internet så tror jag att man kan lära sig mer än vad många tänker sig. Jag har själv lärt 

mig till stor del på detta sätt, vilket ju inte kan sägas ha lett helt fel, sett utifrån av 

informant A:s och B:s kommentarer på videorna. Muntligt traderad musik kräver ju inte 

fysiska möten idag som på samma sätt tidigare, även om verkliga möten så klart 

fortfarande ger den mest fullständiga upplevelsen. 

6.5. Sammanfattning: möjligheter och svårigheter 
Den öppna inställning som formulerats av informanterna, att vem som helst, oavsett 

bakgrund, är välkommen att lära sig flamenco underlättar för alla som vill göra just 

detta. Kommentarerna till videorna indikerar också att lärandet över kulturella gränser 

är möjligt, med tanke på att även de kommentarer som var kritiska låg på en nivå som 

utan problem kunde förstås av mig som har gjort musiken. Att musiken med ett par 

speltekniska korrigeringar kanske helt och hållet hade kunnat förstås som flamenco bör 

också innebära att det är möjligt för en person i min situation att spela och komponera 

autentisk flamencomusik. 

En svårighet i det interkulturella lärandet är att i Sverige lyckas skapa och 

upprätthålla nödvändiga sociala och kulturella kontexter, där flamencon levandehålls. 

Miljöer som möjligen är helt nödvändiga för den som vill lära sig flamenco. Andra sätt 

att lära sig musiken finns, tack vare ökad tillgång till inspelad musik via olika medier. 

Men risken med att enbart lära sig på det sättet skulle möjligen kunna vara att väsentliga 

delar av traditionen som helhet utelämnas i denna mediala överföring. 

Att informanternas syn på vad som är flamenco (liksom kommentarerna i videorna 

till vad som inte är det) skiljer sig åt är enligt Washabaughs (2012) synsätt konstruktivt 

för flamencons fortsatta utveckling. Samtidigt för mångfalden av definitioner med sig 

svårigheter för en person som, i syfte att förstå flamencon, söker en enkel och entydig 

förklaring till vad flamenco är. Å andra sidan kan oenigheten om flamencons exakta 

identitet ses som en möjlighet för den som vill bli en del av kulturen, eftersom ingen 

med säkerhet kan säga vilken eller vilka definitioner som kommer att gälla i framtiden, 
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och eftersom flamencons framtid är möjlig att påverka. "El flamenco está vivo" (Núñez 

2013)9, konstaterar Núñez och kanske kan man se hans inkluderande inställning till 

traditionens fortlevnad som ett framtidshopp, såväl för andalusiska som svenska 

gitarrister med ett hjärta för flamenco.  

6.6. Vidare forskning 
Den här undersökningen har fokuserat på solistiskt gitarrspel i flamenco. För att 

komplettera förståelsen av i vilken mån man som svensk kan lära sig flamenco skulle 

fler delar av kulturen, som sång, dans och ackompanjerande gitarr kunna undersökas. 

Man kan också tänka sig att möjligheterna och svårigheterna i det interkulturella 

lärandet kan se annorlunda ut för personer i andra länder utanför Spanien. Liknande 

undersökningar skulle därför kunna göras för personer med andra bakgrunder, och 

naturligtvis också inom andra musikkulturer än flamenco. 

Möjligheterna och riskerna med att lära sig muntligt traderad musik genom att lyssna 

på inspelad musik eller titta på inspelade videor, istället för, eller som komplement till 

att lära sig musiken av verkliga människor, är också ett område som kräver mer 

forskning.  

Värt att notera för denna undersökning är att jag själv har deltagit konstnärligt. 

Fördelen med att undersöka möjligheterna och svårigheterna för interkulturellt lärande 

utifrån min egen situation är som tidigare nämnts att det underlättar beskrivningen av 

min egen situation och bild av flamencon, som jämförs med informanternas. Jag har 

också kunnat dra nytta av de förkunskaper jag har av flamencon genom mitt personliga 

intresse. Att kombinera forskarrollen med den konstnärliga innebär också möjligheter 

att påverka vad man vill undersöka, eftersom man i sitt komponerande och framförande 

själv kan fatta beslut om saker i musiken, exempelvis hur traditionellt man väljer att 

förhålla sig, och därigenom undersöka informanternas attityder till detta.  

En alternativ undersökningsform skulle kunna vara att den konstnärliga rollen och 

rollen som forskare ges åt två olika personer. Riskerna för bristande saklighet hos 

forskaren, som då inte skulle analysera kommentarer på sin egen musik, skulle därmed 

minimeras, liksom risken för bristande saklighet hos informanterna, eftersom de då 

skulle slippa skicka sina kommentarer till personen som producerat musiken. 

                                                

 
9 ”Flamencon lever”, min översättning. 
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Intervjuerna skulle då också med fördel kunna genomföras in situ - förutsatt att 

forskaren har tillräckliga kunskaper i spanska - utan risk för att informanterna 

undanhåller känslig kritik. Det hade minskat informanternas möjlighet till eftertanke, 

men skulle ge möjlighet att ställa fler följdfrågor som skulle kunna fördjupa 

perspektiven ytterligare. 
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Bilagor 

Bilaga1: Intervjufrågor, svenska 
Syftet med undersökningen är att bidra till en fördjupad förståelse av flamencons 

identitet och hur denna identitet förhåller sig till etniskt och nationellt ursprung: vem 

kan lära sig och fullt ut förstå flamenco? Vad konstituerar autentisk flamenco? För att ta 

reda på det kommer jag att låta undersökningen utgå från min egen musik för att se hur 

spanska flamencogitarrister ser på den. Själv är jag en svenskfödd gitarrist utan vare sig 

geografiska eller genetiska kopplingar till området där flamencon har uppstått, som 

framförallt har kommit att intressera sig för musiken först i vuxen ålder. Syftet kan 

sammanfattas i följande frågor: 

· I vilken mån kan den musik jag producerar kallas flamenco?  

· I vilken utsträckning kan man som svensk musiker skriva och spela autentisk 

flamenco och därigenom bli en del av denna tradition?   

· På vilket sätt kan undersökningen visa på möjligheter och svårigheter i 

interkulturellt lärande? 

 

För att undersöka detta skulle jag vilja att du lyssnar på dessa inspelningar 

https://www.youtube.com/watch?v=fNNw_MKO7Zk 

https://www.youtube.com/watch?v=7_upEts76A8 och kommenterar i vilken mån 

du tycker att musiken låter flamenco. Pausa videorna så många gånger du vill och 

kommentera i detalj. 

 

Jag skulle också vilja be dig att besvara följande frågor:  

 

1. Beskriv kort din egen musikaliska bakgrund och ditt förhållande till flamenco. 
2. I vilken mån anser du det vara viktigt att bevara en traditionell kvalitet i 

flamencomusik?  

3. Vad anser du är en nödvändig bakgrund för att spela och komponera autentisk 

flamencomusik?  

4. Vilken betydelse anser du att min bakgrund har för hur fritt jag kan förhålla mig 

till flamencons normer och traditioner i mitt spelande och komponerande? 

5. Vad ser du som viktigast i undervisning av flamencogitarrspel?  
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6. Hur tror du att jag skulle kunna tillämpa detta i flamencoundervisning med 

svenska elever? 

7. Har du något att tillägga? 

 

Stort tack för din medverkan! 
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Bilaga 2: Intervjufrågor, engelska 
The purpose of this study is to contribute to a deeper understanding of the identity of 

flamenco and how it relates to ethnic and national origin: Who can learn and fully 

understand flamenco? What constitutes authentic flamenco? In order to study this my 

own music is being used as an outset for the study, to see how it is regarded by Spanish 

flamenco guitarists. I am a Swedish guitarist with neither geographic nor genetic 

connections to flamenco’s area of origin, who has come to engage in the music mainly 

in recent years. The purpose can be summarised in the following questions: 

• To what degree can the music I produce be called flamenco? 

• To what extent can one as a Swedish musician write and play authentic 

flamenco and thereby be a part of this tradition? 

• In what way can the study reveal possibilities and difficulties in transcultural 

learning? 

 

In order to study this I would like you to listen to these recordings 

https://www.youtube.com/watch?v=fNNw_MKO7Zk 

https://www.youtube.com/watch?v=7_upEts76A8 and comment to what extent you 

think the music sounds flamenco. Please pause the videos as many times as you wish 

and comment in detail.  

 

I would also appreciate if you to answered the following questions: 

 

1. Shortly describe your own musical background and connection to flamenco. 

2. To what degree do you consider it important to maintain a traditional quality in 

flamenco music? 

3. What do you consider to be a necessary origin to play and compose authentic 

flamenco music? 

4. What importance would you say my origin has for how freely I should take into 

account the standards and traditions of flamenco music in my playing and 

composing? 

5. What do you consider most important in flamenco guitar tuition? 

6. How do you think I could apply this in flamenco guitar tuition with Swedish 

students? 
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7. Would you like to add anything? 

 

Thank you very much for your participation! 
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Bilaga 3: Intervjufrågor, spanska 
El objetivo de este estudio es contribuir a un entendimiento mas profundo sobre la 

identidad del flamenco y como se relaciona con sus orígenes étnicos y nacionales: 

¿Quién puede entender y aprender flamenco en su totalidad? ¿Qué constituye el 

auténtico flamenco? Para este fin utilizaré a mi propia música como ejemplo para ver 

como ésta es entendida por guitarristas de flamenco españoles. Yo soy un guitarrista 

nacido en Suecia con ninguna relación geográfica o genética con la zona de origen del 

flamenco, que se ha interesado por este tipo de música desde la edad adulta . El objetivo 

se resume en las siguientes cuestiones: 

• ¿En qué grado puede considerarse como flamenco la música que yo compongo? 

• ¿Hasta qué punto puede un músico sueco componer y tocar auténtico flamenco y 

llegar a formar parte de esta tradición? 

• ¿De qué modo este estudio puede revelar las posibilidades y dificultades de un 

aprendizaje transcultural? 

 

Para poder estudiar estas cuestiones les rogaría que escucharan estas grabaciones 

https://www.youtube.com/watch?v=fNNw_MKO7Zk 

https://www.youtube.com/watch?v=7_upEts76A8  y que me comenten a que nivel 

piensan que esta música suena como flamenco. Apreciaría que pausasen los videos 

tantas veces como lo deseen y que los comenten detalladamente. 

 

Asimismo consideraría su respuesta a las siguientes preguntas: 

 

1. Describa brevemente su propia trayectoria musical y relación con el flamenco. 

2. ¿En qué grado considera que es importante mantener calidad tradicional en la 

música flamenca? 

3. ¿Qué origen cree que es necesario para componer y tocar auténtico flamenco? 

4.  ¿Qué importancia diría que tiene mi origen sueco respecto a con qué cantidad 

de libertad debo de tener en cuenta los estándares y tradiciones del flamenco en 

mis composiciones e interpretaciones? 

5. ¿Qué considera usted que es lo más importante en la enseñanza de la guitarra 

flamenca? 
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6. ¿Cómo cree que podría aplicar dicha enseñanza de la guitarra flamenca en los 

estudiantes suecos? 

7. ¿Le gustaría añadir algo mas? 

 

¡Muchas gracias por su participación! 

 


